
Winkels Camplaan deel 1  
Van 6 augustus tot en met 19 november 

2014 verschenen in de Heemsteder wekelijks 

artikelen over (voormalige) winkels aan de 

Camplaan. Dat riep bij velen herinneringen 

op en leidde tot tal van reacties, onder 

andere via de Facebookpagina’s ‘Nostalgisch 

Heemstede’ en ‘Je bent Heemstedenaar 

als…..’. 

Deel 1 beschrijft de winkels tussen het 

Wilhelminaplein en de Heemsteedse Dreef, 

nummers 1 tot en met 22. Al deze artikelen zijn 

in dit document samengebracht, zodat u alles 

nog eens op uw gemak kunt nalezen met 

aanvullingen van toenmalige of huidige 

winkeliers.  
 

Er is gebruikgemaakt van foto’s uit het eigen 

archief van het HVHB, het Noord Hollands 

Archief (NHA) en diverse privécollecties. De 

vergelijkingsfoto’s van de situatie van nu (2014) 

zijn gemaakt door Harry Opheikens. 

Diverse winkelpanden zijn nog als zodanig in gebruik, al dan niet verbouwd. Andere zijn volledig uit 

het straatbeeld verdwenen. Om alle winkels en hun geschiedenis in herinnering te houden is dit 

document samengesteld. Veel lees- en kijkplezier! 

 

Camplaan  
De serie over de Camplaan beginnen we even met een sfeerplaatje uit 1935 van het NHA. Een 

bomenrijke Camplaan. Op het plaatje van augustus 2014 is nog veel herkenbaar. Bomen zijn er 

amper meer.  

 

 

 

 



De Camplaan is één van de oudste wegen van Heemstede. In een akte van 1545 wordt deze laan al 

genoemd en liep ooit tot aan de Herenweg. Sinds een gemeentevergadering van 24 oktober 1907 

werd de Camplaan definitief met een C geschreven. Van 1881 tot 1917 reed hier zelfs een 

stoomtram. 

 

Camplaan  
Nog maar even een sfeerplaatje van de Camplaan. Amper auto’s op de weg en er is ruimte voor 

paard en wagen met groente en fruit en ook de winkeltjes op deze plaat zijn verdwenen. Op het 

plaatje van augustus 2014 staat nu een auto op de plek van het paard en wagen. 

 

 
 

 
 

 

 

 



Camplaan 1 
Na twee inleidende foto’s over de 

Camplaan gaan we nu van start met één 

voor één de winkeltjes.  

We beginnen met Camplaan 1. Uit 

advertenties blijkt het Radio-magazijn 

“Ostra” geweest te zijn, maar ook (in 1948) 

een glas in lood Atelier Fa. K. Gaikhorst en 

zonen. Op de toenfoto uit 1981 zien we het 

Sigarenmagazijn Groeneweg, die dat jaar 

op 2 mei open ging. Op de nufoto van 12 

augustus 2014 is het een woonhuis. 

 

advertentie 1948 

 

 
 

 

Foto uit het NHA van 1955 van nummer 1, hieronder een advertentie uit 1931 



Camplaan 2 
Op de toenfoto (van voor de oorlog) is het het winkelpand links van de boom. Uit advertenties blijken 

ook hier verschillende winkeltjes gezeten te hebben. Al in de jaren twintig zien we de firma F. en T. 

Janus (tot augustus 1924), later werd het de kruidenierszaak van Peeperkorn, opgevolgd door de 

familie A.C. Kompier. In 1946 zat Kompier er al en stopte op 20 oktober 1963 en de winkel werd een 

kleine supermarkt van Harry Rikkers. Van 1974 tm 1979 had de familie Gerritsen hier een bedrijf. Na 

nieuwbouw zat hier huisarts Kniest. Op de nufoto van 15 augustus 2014 zien we in het huidige pand 

de dierenkliniek Groenendaal. 

 

Hieronder uit het Noord Hollands Archief van 1981 het winkelpand vanuit een andere hoek en nog 

niet verbouwd. 

 

Camplaan 3 
De toenfoto is niet echt voorhandig, dus gebruiken we een uitsnede van een overzichtsfoto. Uit 

advertenties blijkt dat de firma H.J. Leijsen er erg lang in heeft gezeten. In 1948 is het een Woon-

inrichting en Beddenmakerij,  Op een advertentie uit 1966 staat H.J. Leijsen & Zn. Wooninrichting. In 

1971 wordt het chiquer en wordt er gesproken van Interieurverzorging. Het is niet helemaal duidelijk 

 

 

 

Advertentie 1929 



wanneer de winkel gestopt is. Op de nufoto van 26 augustus 2014) zien we in het huidige pand 

Kaviani Chiropractie & Gezondheidscentrum. 

  

Van een vroegere bewoonster, mevrouw W.S. Boers-Leijsen, kregen we een compleet overzicht:  
“Geachte redactie, 

Leuk een stukje te lezen over de winkel van 

mijn ouders.  Ik ben op de Camplaan 

geboren en wel op nr 7 als de jongste 

dochter van H.J. Leijsen en W. Leijsen-Zorge. 

Mijn ouders zijn in 1939 op Camplaan 7 

begonnen met een textielzaak. 

In 1953 zijn we verhuisd naar Camplaan 3, 

waar toen nog juffrouw de Zwart woonde. 

Wat er voorheen in deze winkel verkocht 

werd weet ik niet (serviesgoed e.d., red.). 

Mijn vader begon daar een winkel in 

bedden en woningtextiel, zoals dekens, 

gordijnen, rails en band. De bedden werden 

met de hand gemaakt en met kapok gevuld 

in de schuur achter Camplaan 7, ook na de 

verhuizing naar Camplaan 3. 

Op Camplaan 7 kwam in onze plaats een 

textielwinkel van de familie v.d. Wilk. Eind 

jaren 50 werd die zaak voortgezet door de 

familie v.d. Zee. 

In 1969 werd Camplaan 3 grondig verbouwd en werd de hele achtertuin bij de winkel getrokken. De 

naam werd toen Leijsen en Zn. In 1973 begon mijn vader een filiaal aan de Leidsevaart in Haarlem en 

zette mijn broer C. Leijsen de zaak in Heemstede voort, tot hij in 1982 wegens gezondheidsredenen 

moest stoppen. Als bijlage stuur ik u nog een foto van een reclame-asbak van onze winkel, 

vermoedelijk van begin 60-er jaren.” 

 

 

Advertentie 1966 

 



 

Camplaan 4 
De toenfoto is al vaker vertoond. Ook in het tijdschrift HeerlijkHeden van het HV-HB. Hoewel de 

familie Voorham een voorname rol heeft gespeeld in de Camplaan (zie HH2009-2) zijn we een 

advertentie van 1923 tegengekomen van loodgieter, gasfitter en elektricien Jac. Roest jr. In 1924 

huurt C. Voorham het pand van J. Roest en start Garage Voorham annex rijwielhandel, maar tevens 

taxi- en touringcarbedrijf. In 1930 wordt het pand gekocht door C. Voorham. Tot in de jaren 70 blijft 

het bedrijf bestaan. In 1996 wordt het berdrijf verhuurt. J. Voorham bedient tot 2004 het Esso-

tankstation aan de Cruquiusweg. Op de nufoto van 9 september 2014 zien we het huidige pand nog 

steeds als winkeltje met rookwaren en automateriaal door de familie Voorham (ook in 2016. De 

garage is niet meer als zodanig in gebruik. 

 

Op de website van de HVHB is een verslag in de HeerlijkHeden over de familie Voorham en zijn hele 

historie terug te vinden. 

 

 



 

De familie Voorham heeft ook jarenlang de Esso-benzinestations op de Cruquiusweg in beheer 

gehad. 

 

Camplaan 5 
Op Camplaan 5 was de rijwielhandel van V. Draijer gevestigd in de periode van 1930 tot omstreeks 

1965. In 1975 verkocht hij het pand. In een advertentie van 1931 staat “Eerste klas reparatie-

inrichting”. Als hij geen reparaties had stond de heer Vok Draijer urenlang in de portiek van zijn 

winkel het dorpsgebeuren gade te slaan en zo nodig daar verslag over te doen aan wie daar oren 

naar had. De toenfoto is van ongeveer 30 jaar oud met Camplaan 1, 3, 5 en 7 op een rij (van 

Facebook). Op de nufoto van 15 september 2014 zien we het huidige pand nog steeds als winkeltje. 

Sinds 1975 is het de antiekzaak ’t Zwaantje.  Ook anno 2016 nog steeds. 

 

 



In de zaak hangt nog een krantenartikeltje over de opening van het Zwaantje in 1975. 

 

 

Advertentie 1931 



Camplaan 6 
Op nummer 6 zat de groentezaak van W.A. de 

Zwart die, naast de verkoop in de winkel, ook 

met paard en wagen groenten en fruit 

uitventte. Twee generaties de Zwart hebben 

hier een winkel gehad. De toenfoto is uit 1983 

en komt uit de collectie van Johan van Schie. 

Vanaf augustus 1998 tot en met 1 april 2008 

heeft Joheco (computerzaak, zie onderste 

foto) in het pand gezeten. Daarna heeft het 

lang leeg gestaan tot dit jaar. Op de nufoto 

van 22 september 2014 zien we het huidige 

pand fraai opgeknapt. Sinds december 2014 

zit Damad Licht Studio in het pand. Het pand 

is uit 1921. 

 

 

 

 

 

Advertentie uit 1920 

 



Camplaan 7 
Op nummer 7 hebben verscheidene winkeltjes gezeten. De exacte periodes zijn niet helemaal 

duidelijk. J. Spaargaren zat er met een Electirsch Bedrijf voor Runder- Kalfs- en Varkensslachterij. In 

de jaren 50 was het een kledingzaak van v.d. Wilk. De gezusters Oeverhaus hebben er ook een 

textielwinkel gehad, dat later overgenomen werd door de firma Leijsen. Ook heeft er een reisbureau 

en een makelaar in gezeten. De toenfoto is uit 1983 (NHA) en laat de herbestrating van de Camplaan 

zien, links het pand nummer 7. 

Op de nufoto van 30 september 2014 zien we het huidige pand als woonhuis en niets herinnert meer 

aan het winkelpand, behalve de foto’s. 

 

Gerda Behage gaf ons de volgende reactie naar aanleiding van ons artikel in de Heemsteder: 

Na het artikel gelezen te hebben over onbekend Heemstede in de Heemsteder van woensdag 1 

oktober jl. heb ik wel wat informatie ter correctie en aanvulling. 

In het stuk staat dat de firma Leijsen daar een textielwinkel had, maar zij hadden die op nr. 3 en niet 

op nr. 7. (in dit document heeft u kunnen lezen dat ze op zowel nummer 7 als 3 hebben gezeten).  

In mijn bezit zijn een paar oude adresboekjes van Heemstede, van de jaren 1966, 1976, 1993 en 1995. 

Wat betreft het artikel van Onbekend Heemstede heb ik de boekjes van 1966 en 1976 er even op 

nageslagen. 

In 1966 was de Camplaan 7 bewoond door de fam. Rien en Henny v. d. Zee. Zij hebben daar tot 

tenminste 1976 boven hun winkel gewoond. De winkel was eerst een zaak voor textiel, 

woninginrichting en meubelverkoop (zie bijgevoegde advertentie uit 1966).  Enkele jaren later hebben 

ze de meubelverkoop en woninginrichting weggedaan en werd het een manufacturenzaak. Men kon 

er ook terecht voor o.a. het aanmeten van corsetten. Hun klandizie daarin was groot en menigeen 

kocht bij hun een corset. In de winkel werd de fam. v. d. Zee bijgestaan door mej. Gerie Teuwisse. 

Ik kan het weten want ik was in de jaren 70 bij hun enkele jaren de huishoudelijke hulp en was nog 

een aantal jaren bevriend met hen”. 

 

Aan de hand van diverse advertenties lezen we dat er nog meerdere zaakjes in hebben gezeten. 

 

 

 

 
Advertentie 1920 

 
Advertentie 1938 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten tijde van een reisbureau (uit collectie familie Voorham). 

 
 

 

 

 

 

 

Advertentie 1958 

 
Advertentie 1935 

 
Advertentie 1937 



Camplaan 8-10 
Camplaan 9 is geen winkeltje geweest. Nummer 8 en 

10 waren eerst twee winkeltjes, maar is in de loop van 

de jaren één winkelpand geworden. 

Nummer 10 was jarenlang de sigarenzaak van de Wed. 

A. Sporre. De familie Voorham, al genoemd op 

Camplaan 4, gaat zich in de loop der jaren richten op 

fietsen en bromfietsen. Camplaan 8 en 10 worden in 

1956 voor dat doel verbouwd en op 1 juni 1956 is de 

feestelijke opening van de showroom voor rijwielen, 

bromfietsen en accessoires”. De toenfoto laat de twee 

aparte winkels zien. 

In 1973 vindt er nog één keer een grootscheepse 

modernisering van de zaak plaats. Camplaan 8 en 10 

worden bij elkaar getrokken tot 1 winkel. In 1996 

besluit Cock Voorham om gezondheidsredenen zijn 

bedrijf te stoppen. Miltenburg neemt het over. Ten 

tijde van het schrijven van het artikel stond het pand 

te koop. Vanaf 1999 is het het domein van munt- en 

postzegelhandel Hollands Glorie, zoals te zien is op de 

foto van Harry Opheikens, genomen in oktober 2014. 

Anno 2016 is deze situatie nog steeds ongewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto uit collectie Johan van Schie 

 

Uit de collectie van dhr. Van Schagen 



Camplaan 11 
Ook nummer 9a missen we in deze serie, maar, evenals nummer 9, is het dan ook geen winkeltje 

geweest. Op nummer 11 zat sinds 1888 de melkerij van T.G.J. van Staveren. Dit was ook een 

distributiecentrum voor andere melkhandelaren. In 1938 bestond het bedrijf al 50 jaar. Piet van 

Staveren (blauwe Piet genoemd vanwege zijn blauwe wangen) heeft het bedrijf nog jarenlang 

voortgezet. Tot ver in de jaren 90 zat er “De Kaaswaag” van Wim en Coby van der Peet. De ingang 

van de winkel zat eigenlijk op de Bosboom Toussaintlaan en niet op Camplaan 11; dat was het 

woonhuis. 

Voor de toenfoto is een foto genomen die voor de meesten herkenbaar is (Johan van Schie 1987), 

maar er bestaan ook foto’s van de eerste Melkerij. Op deze foto is linksboven in de gevel te zien dat 

er nieuwe stenen in zitten. 

Met een aprilstorm in 1980 

is er een boom op gevallen, 

aldus Lotty Kniese. Margret 

van Kampen van Der Peet 

vertelde echter dat de 

boom in 1973 op het pand 

is gevallen. Op de nufoto 

(oktober 2014) zien we het 

huidige pand als woonhuis. 

Het winkelpand valt nog 

enigszins te herkennen. 

 

 

 

Krantenartikel over de 

storm uit de privécollectie 

van Margret van Kampen-

Van der Peet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Advertentie 1930 



 
Foto van het KNA (1934) 

 

 

 

 

 

 

Foto uit de privécollectie van Margret van Kampen-van der Peet 



Camplaan 12 
Nu was nummer 12 nooit een winkel, zoals we in HeerlijkHeden juli 2008 kunnen lezen. Camplaan 12 

was het woonhuis van C. Verdonschot (jaren 

60), die enige tijd mede-eigenaar was van het 

Ververschingshuis (Groenendaal) en deelde in 

het beheer van de Belvédère in Groenendaal.  

Eerder is hier de Bijzondere Protestantse 

School begonnen. De eerste steen voor de 

school werd gelegd door Jacoba Elisabeth 

Beets, oud 5 1/2 jaar, op 18 maart 1852, 

oorspronkelijk de Bijzondere Protestantse 

School Camplaan 12. Er zijn wel advertenties 

van ene Jos Braam, die o.a. handelde in grond 

en aardappelen. We praten dan over de jaren 

1910-1920, dus toch een soort winkel. 

De toenfoto is een fragment uit een ansichtkaart. Het gaat om het deel na de sigarettenwinkel. De nu 

foto (oktober 2014) geeft bijna hetzelfde beeld. 

In een latere reactie: “de Bijzondere Protestantse School werd aan Camplaan 12 toegedicht. Dat 

pand is thans als Camplaan 14 genummerd. 

 

 

 



Camplaan 16 
We hebben niet alleen Camplaan 16, maar er is ook een 16a (daarover hierna meer). Meer dan 60 

jaar zou de familie Van Bakel er hebben gewoond. Dhr. G. van Bakel is loodgieter en elektricien van 

beroep geweest en ze hebben een winkel in “baden-geysers-closets-gasfornuizen-

verlichtingsartikelen” gehad. Welke periode exact de winkel heeft bestaan is onduidelijk. We hebben 

o.a. een afbeelding van een kwitantie uit 1932 uit de collectie van J. van Schagen. 

 

 

 

Uit eigen documentatie van het HVHB haalden we nog de volgende info over Camplaan 16:  

“Dokter Beeker heeft rond de eeuwwisseling nog praktijk gehouden in het huis van wijlen dokter 

Langelaan, Camplaan 16, dat van 1887 tot diens overlijden in 1897 eigendom was van 

  

Advertentie uit 1932 



metselaarsbaas Maarten Vester, daarna van diens zwager Casparus Henricus van den Berg, die het 

op zijn beurt in 1902 weer verkocht aan Gerrit van Bruggen. Deze heeft er tot aan zijn overlijden in 

1931 zelf gewoond. “ 

 

Ook kwam er op Facebook reactie:  

Eric Burgstede zag zijn  geboortehuis! Hij is er in 1969 geboren! Zijn vader was loodgieter en werkte 

voor van Bakel 

Jurgen van Elk Van Bakel was op een gegeven moment eigenaar van de nrs 12, 14 en 16. Nr 16 was 

het woonhuis/winkel en nr 14 de werkplaats en in nr 12 had de zoon een soort antiekwinkel en de 

bovenetage werd verhuurd. 

Corine de Groot Wij wonen hier sinds 2013. Bij de verbouwing vonden we onderstaande tekst op het 

dakbeschot: Huis verbouwd, 15 november, 1887, door E van Luijken, voor M. Vester. Voor die tijd 

schijnt het een dokterswoning te zijn geweest (vanaf ongeveer 1800). Van voor 1800 heb ik nog 

weinig terug kunnen vinden. 

 

In dit pand heeft ook nog dokter Droog gewoond na zijn pensionering. Hij was een bekend figuur in 

Heemstede, mede door de oprichting van het Gezondheidshuis in de Lieven de Keylaan. 

  

De toenfoto is een fragment uit een foto van het NHA. Het is het witte pand. De nu foto van Harry Opheikens (27 

oktober 2014) geeft bijna hetzelfde beeld alleen is de toenmalige winkel nu een woning. 

 

 



Camplaan 16a 
In HeerlijkHeden 137 (2008) is een heel artikel gewijd over de eerste winkelier in dit pand: slagerij J. 

van der Zijden, in 1923 geopend. Wel een bijzondere benaming: “Vleeschhouwerij”. Van der Zijden 

had zijn eigen koeien, die ’s zomers graasden op het weiland van Groenendaal. Later heeft slagerij 

Telleman er in gezeten (wanneer?). Deze slagerij is in 1987 overgenomen door Vreeburg en daar 

kunnen we nog steeds 

terecht. Al meer dan 90 

jaar is Camplaan 16a 

een slagerij. 

De toenfoto is een foto 

uit het NHA van 1923. 

De nu foto 28 oktober 

2014) geeft de huidige 

slagerij Vreeburg weer 

vanuit dezelfde positie. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook over de Camplaan 16a kregen we diverse reacties: 

Astrid Vreeburg Hierbij een reclamefolder van van der Zijden. Wij zijn in oktober 1987 gestart in 

Heemstede en namen toen de zaak over van de Heer Telleman en zijn vrouw. 

 

Hellen van Hattum-Telleman, mijn vader is in 1999 overleden, mijn moeder in 2002! Ben bezig met 

wat foto's! 

Jurgen van Elk Ik heb het antwoord van Aad, Telleman heeft zelf de slagerij gehad voor 24 jaar (1987-

24=1963) en daarvoor was hij 25 jaar in dienst bij Van der Zijden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camplaan 18 
Noem je een hotel-café-restaurant een winkel? Er wordt in ieder geval iets aangeboden. Als je  het 

oude beeld ziet van hotel-restaurant Van Ree, is het toch wel zonde dat zo’n fraai pand er niet meer 

is (al voor 1900 gebouwd). Dit was vroeger een pleister- en logeerplaats voor passagiers van de 

stoomtram. Ook werden er partijen en bruiloften gehouden. Sinds 1897 was het een herenhuis en 

 

Krantenartikel uit het archief van Hellen van Hattum-Telleman 



was het de woning van de bloembollenkweker Quirinus van den Berg. In 1956 is dit karakteristieke 

hotel gesloopt en kwam op deze plek de nieuwe Pinksterkerk. 

De toenfoto is een ansichtkaart, gebruikt in HeerlijkHeden nummer 137. De nu foto (5 november 

2014) geeft dezelfde locatie weer, nu de Pinksterkerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 1931 



 
Nog een beeld van de Camplaan, maar nu met de stoomtram. 

 

Camplaan 22 
Voordat het huidige pand er stond was er eerst een woonhuisje, dat, bouwvallig als het was, 

gesloopt werd. Er woonde wel een handelaartje, die allerlei (tweedehands) spulletjes verkocht. Na 

de afbraak begin jaren 30 kwam er een nieuw pand. Dhr. G. A. van der Heijden vestigde voor de 

oorlog in het nieuw gebouwde pand een brood- en banketbakkerij. Vlak na de oorlog werd de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakkerij overgenomen door Leo Jansen. Om gezondheidsredenen moest dhr. Jansen begin jaren 60 

de bakkerij sluiten. Sinds 1995 zit Van Erp Makelaardij o.g. op Camplaan 22. Daarvoor zetelde er 

Verzekeringskantoor Hartendorp. Sinds 18 juli 2016 zit Barnsteen Makelaarskantoor in dit pand. 

De toenfoto is een foto van het NHA uit 1931 met bakkerij Van der Heijden. De nu foto (12 november 

2014) geeft een totaal andere bebouwing zien, maar het pand is hetzelfde.  

 

Advertentie 1940 



 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling Harry Opheikens 

 

 


