
Winkels Camplaan deel 2  
Van 1 juli 2015 tot en met 2 december 2015 

verschenen in de Heemsteder wekelijks 

artikelen over (voormalige) winkels aan de 

Camplaan. Deel 1 (zie onze website) ging van 

het Wilhelminaplein naar de Heemsteedse 

Dreef. Dit deel gaat over de winkels vanaf de 

Dreef naar het Raadhuisplein. 

 

Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van 

reacties op onder andere de Facebook-

pagina’s ‘Nostalgisch Heemstede’ en ‘Je bent Heemstedenaar als…..’, maar ook via de Heemsteder. 

 

Alle artikelen uit de Heemsteder zijn in dit 

document samengebracht, zodat u alles nog 

eens op uw gemak kunt nalezen met 

aanvullingen van toenmalige of huidige 

winkeliers. Ook nemen we in dit document 

gegevens mee, die na 2015 bekend zijn 

geworden tot aan het schrijven van dit 

document in 2019. 
 

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 (2015) 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 start  
We beginnen vanaf het punt waar we in deel 1 geëindigd zijn, Camplaan 22 (zie foto hieronder) en 

kijken vanaf dat punt naar de overkant. 

 
De toenfoto (volgende pagina) is een ansichtkaart uit de jaren veertig en geeft ons al een boomrijke 

Camplaan te zien. We kijken richting Raadhuisplein. Hoewel de naam Camplaan al langer bestaat is 

 



deze naam officieel bevestigd in een vergadering van de gemeenteraad van 24 oktober 1907. De 

Camplaan is één van de oudste wegen van Heemstede. In een akte van 1545 komt de naam al voor. 

De Camplaan heeft ooit deel uitgemaakt van de Binnenweg, die oorspronkelijk liep van de Herenweg 

naar Hillegom. Deze weg liep via de Binnenweg, Camplaan, de Glip en Bennebroek. Tussen 1881 en 

1917 heeft over de Camplaan de stoomtram gereden, die o.a. een halte had op het Wilhelminaplein. 

Vanaf dit punt gaan we de winkeltjes behandelen, die grotendeels aan de oneven kant hebben 

gestaan. 

De nufoto van 20 juni 2015 laat u de vergelijking zien, zoals het beeld toen was. De bomen zijn aardig 

gegroeid. In 2019 is men druk aan het nadenken over het veiliger maken van dit kruispunt. 
 

 

 

 

 

 



Camplaan 31 en 33  
De meeste winkeltjes op de Camplaan vanaf de Dreef 

richting Raadhuisstraat hebben aan de oneven kant 

gezeten. Een verschil met het heden, waarbij dit stuk 

Camplaan nu (2019) geen winkel meer heeft. 

Camplaan 31 is geen winkel geweest, maar Han Schoo 

Accountancy is er gevestigd. Voorheen heeft er o.a. 

‘Behangerij- en Stoffeerderij Jac. V.d. Eem’ (advertentie 

1922) gezeten. 

 

Over Camplaan 33 vinden we een advertentie van 28 

maart 1930 dat op 4 april van dat jaar M. van Ravenstein 

een “Speelgoederen-, Luxe-, Huishoudelijke- en 

Schoonmaak-Artikelen-winkel” gaat openen “ten 2 ure”. 

De toenfoto is een deel van een foto uit 1927 en laat nog 

geen winkel zien. 

 

 
 

De familie Ravestein heeft er zeker tot 1 maart 1955 gewoond, want op die dag overleed dhr. 

Ravestein. Nadien wordt de winkel “Waterland” genoemd (stratenboeken jaren vijftig en zestig).  

 

 
 

Uit een advertentie van 24 september 1977 in de Telegraaf maken we op dat  Accountantskantoor 

van B. Swol op Camplaan 33 een nieuwe medewerker nodig heeft. Bouwkundig Bureau Elissen heeft 

er ook nog gezeten. In 2012 heeft het pand te koop gestaan. Tegenwoordig (2018) zit er het 

Psychologiepraktijk Rita Verhoeff. 

 

De nufoto van 23 juni 2015 laat u de vergelijking zien, zoals het beeld nu is.  

 

Een reactie van een kleindochter van Ravestein: 

‘Mijn grootouders, dhr & mevr M. van Ravestein (let op spelling naam, in artikel staan drie varianten), 

hadden de winkel in speelgoed en luxe artikelen etc. en hebben die inderdaad tot de dood van mijn 

grootvader gehad. Toen mijn grootvader 70 werd, is hij een opvolger gaan zoeken. Die heeft hij 

gevonden in de heer en mevr. Waterland. Zij zijn begin 1954 “mee gaan draaien” in de winkel, om te 

kijken of het hen beviel. Dat was het geval en na het overlijden van mijn grootvader hebben zij eerst 

de winkel overgenomen en na een jaar het gehele huis en zijn zij boven de winkel gaan wonen (zoals 

 



mijn grootouders dat daarvoor deden). In 1969 was de familie Waterland nog steeds actief in de 

winkel.’ 

 

 
 

Camplaan 32 

 
Camplaan 32 is geen winkel geweest, maar er was wel bedrijvigheid. Vanaf de jaren twintig tot eind 

jaren veertig zat Makelaar W.F. Selle op dit adres, 

opgevolgd door J. Spruit, aldus het adressenboek 

van Heemstede van 1 januari 1948. J. Spruit komen 

we op dit adres nog tegen in het adressenboek van 

1975. 

 

Camplaan 34  
Voor nummer 34 geldt eigenlijk hetzelfde als voor 

nummer 32. Er hebben echter wel wat 

ondernemers gezeten, waaronder in de jaren 

twintig koopman in metaalwaren F. Buchner. In 

1934 opende J.A. de Vries een zaak in Land- 

Tuinbouw en Bloemenzaden + aanverwante 

artikelen. De hal van het pand werd gebruikt als 

om de waren uit te stallen, aldus een artikel van 16 

februari 1934 in De Eerste Heemsteedsche 

Courant. In augustus 1936 verhuisde de firma naar 

de Binnenweg. 

Voor die tijd heeft er ook nog een fotostudio 

gezeten. In 1931 zien we een advertentie van het 

fotografisch atelier “De Nachtegaal”. Er zijn 

vooralsnog geen beelden van.  



Camplaan 35  
Wie waren de voorgangers van het kantoor van de Heemsteder? De toenfoto is een fragment van 

een ansichtkaart uit 1956 (met bloemenwinkel), die we via Vincent Martin kregen. 

Vanaf halverwege de jaren twintig heeft J. Bouwman de “Eerste Heemsteedsche Vischhandel”. In juni 

1932 staat het pand te koop. In oktober 1932 komt ‘Vleeschhouwerij W. van Roode’ van de 

Achterweg 16 naar Camplaan 35. Heel lang heeft dhr. Van Roode er niet gezeten, want op 1 

december 1933 opende dhr. P.H. Edelaar “Vischhandel ‘De Camplaan’”. Eind februari 1935 gaan we 

over op bloemen als Bloemenmagazijn “Flora” wordt geopend. Eind december 1937 komen we de 

naam Bloemenmagazijn Lathyrus van de familie Ewijk tegen. Hoewel Herman Franciscus van Ewijk in 

1954 is overleden zien we op een kwitantie aan de firma Van Schagen (uit archief Van Schagen) uit 

1956 de naam ‘Bloemenmagazijn H.F. van Ewijk Lathyrus’ staan.  

 
 

Voordat het kantoor van de Heemsteder in 2003 zijn intrek op de Camplaan 35 nam voor een aantal 

jaar, zat er Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Heemstede. De naam “De Old Garage” komen we ook 

tegen. De Heemsteder is er een aantal jaartjes uit geweest, maar houdt sinds 2012 hier weer 

kantoor. Per februari 2016 vertrok opnieuw de Heemsteder uit het pand om vanuit het hoofdkantoor 

 



in Amstelveen te werken. Thans (2019) is het bewoond. 

De nufoto van 15 juli 2015 laat zien dat de 

boom op een andere plek staat dan in 

1956. 

 

Hjälmar de Blauw uit de Bosboom-

Toussaintlaan reageerde als volgt op het 

artikel: 

“Een Bloemenwinkel van Flora heeft daar 

zeker tot 1984 gezeten en enige jaren daarna ook 

nog.  

Daarna heeft het leeg gestaan, toen kwam daar een 

kinderkleding winkel “Franse kinderkleding Petit”? 

(kort) toen was het weer leeg. Toen kort een 

stofferingszaak en toen jullie van de Heemsteder”. 

 

Reactie op Camplaan 35 

Camplaan 35: zoals u beschreven heeft, zat bloemenmagazijn ”Lathyrus” van juffrouw van Ewijk daar 

in. Na 1972 ben ik het zicht op de Camplaan wat kwijt (door verhuizing naar Amsterdam en een 

aantal jaren buitenland). Toen wij in de zomer van 1991 in Heemstede terugkeerden stond het pand, 

dacht ik, leeg en kwam er – kort daarna – een zaak met kinderkleding in (naam weet ik niet meer), die 

er tot 98/99 (?) in gezeten heeft. 

De bomen in de jaren zestig waren flinke exemplaren, die een deel van het trottoir aan de winkelkant 

in beslag namen. Volgens mij zijn die eind jaren zestig/ begin jaren zeventig vervangen door nieuwe 

exemplaren. 

 

Camplaan 36  
Over dit pand kregen we informatie van dhr. Hoekendijk (IJssellaan), oud bewoner en kleizoon van de 

bouwer van Camplaan 36. 

 

Dit pand is geen winkel geweest. Waarom we deze dan wel in deze rubriek plaatsen is het feit dat er 

iets bijzonders aan dit huis is. Het staat namelijk scheef. Het pand is gebouwd in 1909. De 

grootmoeder van dhr. Hoekendijk heet Margaretha en daar is het pand naar vernoemd. Margaretha 

overleed in 1955. Van Johan van Schie kregen we een luchtfoto uit de jaren vijftig en daar is de 

toenfoto een fragment van.  

 

Zowel de grootvader als de vader van dhr. Hoekendijk waren werkzaam op Meer en Bosch en vanuit 

die werkzaamheden en de Stichting voor Toevallijders (epilepsie/vallende ziekte).verhuurden ze 

regelmatig kamers. Dat lezen we o.a. in een krantenartikeltje uit 1930 waarin om logeeradressen 

wordt gevraagd. Onder andere schilder Constant Artz (1870-1951) heeft hier op kamers gezeten. 

Het huis kwam scheef te staan doordat de kelder direct op een veenplaat stond en dat begon te 

verzakken. Op een gegeven moment zijn er betonnen palen onder het huis geplaatst. In 2009 vierde 

men het 100-jarige bestaan van Camplaan 36. 

 

De nufoto van Harry Opheikens van 15 juli 2015 laat u zien dat het pand enigszins scheef staat. Voor 

de duidelijkheid kunt u beter zelf kijken na uw eventuele bezoek aan de markt. 

 

 

Advertentie 5 oktober 1928 

 

Advertentie 30 december 1932 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Camplaan 37  
De toenfoto van Camplaan 37 is uit 1976 van het NHA. Eind jaren twintig tot eind jaren vijftig 

woonde de familie Wezeldijk op Camplaan 37 en hadden daar hun sigarenmagazijn. Veel reclame 

maakten ze niet, behoudens iedere keer aan het 

einde van het jaar als ze hun “geachte Clientèle 

een Gelukkig Nieuwjaar wenschten” 

Tot ver in het jaar 2000 is het een winkel voor 

rookgerei geweest. Ook heeft er een 

postagentschap gezeten. Op een streetview 

plaatje van 2008 zien we dat het al geen winkel 

meer is. 

Op 8 januari 1991 zijn de hoofdpostkantoren 

van Heemstede en Lisse samengevoegd tot de eenheid PTT Post Lisse. Nadat in 1991 de bestel(bij) 

kantoren/postagentschappen aan de Jan van Goyenstraat, Zandvoortselaan, Camplaan en Glipper 

Dreef al waren opgeheven besloot TPG (later TNT), het postkantoor te sluiten om op 6 november 

2006 te verhuizen naar Binnenweg 206  

Tabakswinkel C. Noort en administratiekantoor Harry van Zon zijn ook namen die voorbij komen. 

In november 1941 overlijdt Willem Wezelendijk. Let daarbij op de achternaam, want de 

reclameadvertenties praten over Wezeldijk. Ook een keer Weseldijk en Wesseldijk tegengekomen. 

J.G. Sabel had voor Noort een tabakswinkel in de jaren 40, 50 en 60, daarna ging hij naar de 

Valkenburgerlaan. Tabakswinkel C. Noort (voorheen banketbakker) heeft er tot het laatst gezeten tot 

begin jaren 2000. In 1975 zaten ze er al. Ook komen we “My Pleasure” tegen op Camplaan 37. Exacte 

data horen we graag. De nufoto van 16 juli 2015 laat u de toenmalige situatie zien als woning. 
 

 
 

Camplaan 38  
Over Camplaan nummer 38 kregen we informatie van Ans Windhorst-v.d. Wetering, oud bewoonster 

van dit pand. “In 1952 betrok ons gezin, bestaande uit mijn ouders, zus, broer en ik het pand 

Camplaan 38 in Heemstede. Wij, de familie Van de Wetering, zouden er tot 1966 blijven wonen. 

Op Camplaan 38 was al in de jaren 30/40 ijzerhandel J. Carpentier gevestigd, daarna Hessels. Die 

verhuisde in 1952 naar de Binnenweg, waar hij tegenover het Minerva theater in een nieuw pand zijn 

ijzerhandel voortzette. 

 
Haarlems Dagblad 30 december 1939 



Een landelijk bekend Textielveredelingsbedrijf uit Almelo opende november 1952 in Camplaan 38 

een nieuw filiaal. De firma Hendriks van de Binnenweg schilderde op de drie erker-etalageramen met 

vaste hand de firmanaam: PALTHE. Aan de Camplaan kwam dus een nieuw filiaal voor het reinigen en 

verven van textiel en mijn vader werd hiervan de bedrijfsleider. Het werd een bloeiende zaak. 

Dagelijks werden de goederen door een Palthe trailer opgehaald en na behandeling in Almelo weer 

naar de filialen teruggebracht. Het rayon van ‘Palthe Heemstede’ betrof een groot gebied. De 

chauffeurs kwam men tegen in Bennebroek, Aerdenhout, Bentveld, Zandvoort en de Bollenstreek, 

maar ook in de Haarlemmermeer. Er waren depots in Hoofddorp en Uithoorn. Ons gezin woonde 

boven de zaak en vanuit de erker hadden we een prachtig uitzicht richting Raadhuisplein en Van 

Merlenlaan”.  

Mevrouw Windhorst vervolgd: “De firma Palthe was een groot bedrijf met filialen in het hele land. 

Tijdens ziekte stuurde de firma altijd een vervangende bedrijfsleider. "Palthe Heemstede" stond 

bekend als een familiebedrijf. Toen mijn vader in januari 1965 was overleden, en mijn zuster en ik 

ons daarna terugtrokken, bleef het filiaal nog enkele jaren geopend onder leiding van die vervanger 

en met nieuw personeel. Tot begin 1966 bleven  we met mijn moeder nog boven de winkel wonen. 

Daarna verhuisden we naar een andere woning. Toen Palthe na enkele jaren vertrok, werd het 

gehele pand weer woonhuis”. 

Het pand is gebouwd rond het jaar 1910. Ene H. London was de eerste bewoner, maar het was toen 

nog geen winkel. In 1955 is ontheffing verleend door B en W om op de bestaande erker een erker 

voor de eerste verdieping te zetten. Dit lezen we in de krant van 13 oktober 1955. De toenfoto is dus 

van na die tijd. 

De nufoto van 26 juli 2015 laat u hetzelfde pand zien, dat als woonhuis in gebruik is, nu een beetje 

verscholen achter een hoge heg. 

 

 

 



 
Een kwitantie van Carpentier uit 1934 uit het archief van Van Schagen. 

 

Camplaan 39  
Het was dit keer moeilijk een mooie toenfoto te vinden van de 

toenmalige winkel. Nu is het een fragment uit een ansichtkaart 

van 1963, toegezonden door Vincent Martin. Daarbij gaat pand 39 

ook nog eens schuil achter een boom. De panden 33 tm 39 zijn als 

1 blok gebouwd in de jaren twintig. Daar zijn bouwtekeningen van. 

Bij het zoeken naar advertenties in het NHA komen we in 1934 

tegen dat ‘eerste kwaliteit Runderlappen 47 cent per pond kosten 

en fijne leverworst (eigen fabricaat) voor 25 cent per pond’. In de 

jaren dertig prees op deze wijze slager W.H. Lindeman zijn 

vleeswaren aan. En kent u de echte “Geldersche Balkenbrei”? 

Voor 25 cent per pond werd dit aangeboden in december 1933. 

Op dit adres kwam de naam Lindeman al in 1927 voor. Voor die 

tijd zat ‘Firma Kooij & Trompetter’ op nr. 39 met bus- en 

vatgroenten. Merk “De Tuinbouw”. Opvolger van Lindeman was A. 

Dijkshoorn. 

Van Maarten Dijkshoorn de volgende reactie samen met wat 

foto’s: 

“Mijn ouders hebben rond 1950 de slagerij gekocht. Deze hebben 

zij gehad tot plusminus 1967. Na hun is de zaak in handen 

gekomen van Ben de Kuster. Beroemd was de rookworst. Mensen van ver weg die op bezoek kwamen 

bij Meer en Bosch namen een voorraadje mee. De ingang van de slagerij zat aan de zijkant. 

 
Dhr. Dijkshoorn in de slagerij en mevrouw Dijkshoorn achter de toonbank 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Op de nufoto van 30 juli 2015 is duidelijk te zien dat het geen winkel meer is.  
 

 
 

Ans Windhorst reageerde als volgt op dit pand: 

In de winkel Camplaan 39 had, in de periode dat wij er woonden, de heer Dijkshoorn zijn slagerij. 

Mevrouw en meneer Dijkshoorn woonden met twee dochters en een zoon naast de winkel. Het 

bovenhuis werd bewoond door dhr Lindeman (?) en mevrouw Lam. Door gezondheidsproblemen is de 

zaak later gesloten. De familie Dijkshoorn is naar de Glip verhuisd.  

 

Camplaan 40 

Jan Vermaas, de zoon van de voormalige drogisterij-houder verteld: “Mijn ouders Vermaas hebben 

het huis bewoond vanaf 1938. Het gezin is in de zomer van 1956 naar Driehuis verhuisd. Daarnaast 

bleef mijn vader Camplaan 40 als drogisterij voeren tot uiterlijk 1 maart 1961. Camplaan 40 was in 

bezit van dhr Kuipers, woonachtig en/of bedrijf voerend vanuit  Camplaan 42. De naam van de 

drogisterij was “t Groene Kruis”.” 

 

Het gezin Vermaas was niet de eerste bewoner. In het Haarlems Dagblad van 25 augustus 1922 lezen 

we: “Aan den heer C. Eykel en mej. J. van der Ben, wonende Camplaan 40, die heden den dag 

herdachten waarop zij voor 50 jaar in den echt werden verbonden zal morgenavond door “St. 

Michael” en “Eensgezindheid” een serenade worden gebracht”. In de jaren dertig zat Ali Dekker in het 

pand met het beroep voor “Methodisch en Hygiënisch sprekenbehandeling van spraakgebreken”.  

 

Begin jaren zestig is Camplaan 40 gesloopt  t.b.v. van nieuwbouw. Grafisch Handelsonderneming 

Koot bv liet toen een pand bouwen en begin 1963 werd het in gebruik genomen. Dit lezen we in het 

“Technisch Tijdschrift voor de Grafische Industrie” Het bedrijf handelde in grafische materialen, 

waaronder drukplaten. 

 

Kindercentrum Schuylenburght zit er alweer 11 jaar in 2015. Daarvoor zat Zorgbalans er in. In 2016 

stopte het kinderdagverblijf. De nufoto is van 30 juli 2015.  

Sinds 1 oktober 2018 zit er opnieuw een kinderdagverblijf in: “De Kindervilla Wereld”. Sindsdien zijn 

er nogal wat discussies vanuit de buurt. 

 



 
 

Camplaan 41 

De toenfoto uit het NHA is van 1978 

waarop te zien is dat het pand te koop 

staat. Vanaf 1913/1914 zat hier de firma 

Luiten tot aan de verkoop/sloop van het 

pand. Nu zouden we zeggen dat het 

zonde is dat dat pandje ooit gesloopt is, 

evenals nummer 43. Ze gaven een 

dorpskarakter. 

In een advertentie van februari 1929 

noemt de fa. Luiten zich “Eerste 

Heemsteedsche Electrische 

Schoenreparatie-Inrichting”. Grootste en 

modernste inrichting uit de omtrek. 

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd 

Schoenhersteller”. Vanaf februari 1930 

lezen we in een advertentie dat Luiten 

aangesloten is op het telefoonnet met 

nummer 28109. 

 

In april 1948 kwam er een verzoek binnen bij Bouwtoezicht Heemstede voor het aanpassen van de 

winkelpui van nummer 41 en 43. Door de groei van het bedrijf van de firma Luiten is Camplaan 43 

aan het bedrijf toegevoegd. Wat wel bijzonder is dat nummer 43 nu niet meer bestaat?? Op die plek 

staat nu een deel van het pand van nummer 45. 

Het bedrijf blijft groeien en 5 mei 1938 lezen we in de Eerste Heemsteedsche Courant dat W. Luiten 

het grootste deel van zijn bedrijf verhuist naar Binnenweg 75, waar het Sporthuis op 29 april is 

geopend. Het schoenmakersbedrijf en de leerhandel blijven dan op de Camplaan (41 en 43) 

gevestigd, waarbij een deel is ingericht voor het fijne lederwerk (o.a. tassen en koffers) en het andere 

deel een ruime sortering aan sportartikelen (o.a. voetballen, voetbalschoenen en 

gymnastiekbenodigdheden). 

 
28 oktober 1928 



Van dhr. Van Ham van Ingenieursbureau Haak & van Ham BV kregen we te horen dat In de 

taxatierapporten van de makelaars verschillende bouwjaren zijn vermeld. In het ene rapport staat 

1977 en in het andere 1979. Op de site van Heemstede vinden we bouwtekeningen van 1978. Het 

ingenieursbureau zit al ongeveer 25 jaar in het huidige pand van Camplaan 41. Volgens zeggen zou 

daarvoor De verkeersdienst van het Wegverkeer in het pand hebben gezeten.  

 

De nufoto van 30 juli 2015 laat u de huidige situatie zien met het pand van het ingenieursbureau. 

 

Mevrouw Ans Windhorst schreef de volgende reactie:  

“Dhr Luiten had zijn lederen tassen winkel. Hij was leerbewerker en tevens schoenmaker. In het pand 

rechts daarvan was eerst een café. Toen dat gesloten werd, is het eigendom geworden van de Ned. 

Herv. Kerk. Het werd gebruikt voor het jongerenwerk. Later heeft de firma Koot het pand gekocht. Het 

werd gebruikt voor opslag”. 

 1978 

 

 2015 

 

 



Camplaan 42/44 

Opnieuw een fraai pand dat al lang uit beeld verdwenen is. In de jaren 10 was dit pand de “Eerste 

Heemsteedse Sporthandel” met o.a. de verkoop van Franse Voiturettes. In een latere advertentie 

(december 1920) lezen we dat dhr. H.J. Kuipers er een Handel heeft in ‘Verfwaren, Glas en 

Schoonmaakartikelen’. Camplaan 44 was het woongedeelte en Camplaan 42 de winkel  

Dhr. Kuipers overleed op 5 februari 1956. In de overlijdensadvertentie wordt Camplaan 44 genoemd 

als woonadres.  

 

In het Haarlems Dagblad van 3 februari 1954 lezen we dat de fa. H.J. Kuipers failliet is verklaard. Het 

vreemde is dat we dat ook lezen in het Haarlems Dagblad van 6 september 1950. Het is dus wat 

onduidelijk wat er tussen begin jaren 50 tot aan de sloop is gebeurd. 

Net als Camplaan 40 is ook Camplaan 42 en 44 ten onder gegaan aan de slopershamer t.b.v. het 

nieuwe pand voor Grafisch Handelsonderneming Koot, dat begin 1963 zijn intrek nam in het nieuw 

gebouwde pand, thans Camplaan 40. Zoals in een eerder artikel verteld zat kindercentrum 

Schuylenburght er in 2015 11 jaar. Daarvoor zat Zorgbalans er in. Sinds 1 oktober 2018 zit er opnieuw 

een kinderdagverblijf in: “De Kindervilla Wereld”. 

  

 
 



 
De winkel in Glaswaren e.d. 

 

 
De sloop in de jaren zestig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In 2019 levert het pand veel discussie op: Heemsteder 1 mei 2019 

 

Camplaan 43 

Dit adres roept wat vraagtekens op, want in het huidige straatbeeld van de Camplaan is dit nummer 

“verdwenen”. Camplaan 41 en 43 waren een “twee onder 1 kap”. Het toenplaatje laat dat zien. Deze 

komt uit een advertentie van 18 oktober 1935 uit de Eerste Heemsteedsche Courant. 

 

In 1918 komen we advertenties tegen van schoenmaker W. Luiten, op zoek zijnde naar een knecht, 

maar ook biedt hij een schoenmakersmachine aan en geeft daarbij het adres van Camplaan 43 op. 

Als W. Luiten in 1938 zijn Sporthuis ‘Heemstede’ opent op de Binnenweg 75 wordt eveneens het 

adres Camplaan 41-43 genoemd. In 1922 zoekt W. Luiten een schoenmakersknecht, bekend met een 

elektrische uitpoetsmachine en in die advertentie wordt eveneens Camplaan 43 vermeld. 

 

Bij Camplaan 41 hadden we al verteld dat er in april 1948 een verzoek was voor het aanpassen van 

de winkelpui voor nummer 41 en 43. Uitgaande van de hierboven genoemde advertenties en data 

kunnen we gevoeglijk aannemen dat Camplaan 43 altijd een onderdeel is geweest van de firma 



Luiten. Bij Camplaan 41 vertelden we al dat Ingenieursbureau ‘Haak & van Ham BV’ ongeveer 25 jaar 

in het huidige pand van Camplaan 41 zit.  

Op die plek van het vroegere pand 43 staat nu een deel van het pand van nummer 45, maar zonder 

nummer 43. 

Op de nufoto  van 26 augustus 2015 zien we rechts het ongenummerde deel.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Camplaan 45 

De toenfoto is van 1964 (foto C. Aaftink). In 1911 was er een plan voor een loodgieterswerkplaats in 

de tuin. Toen was het pand al een café met een woonhuis en heette Café de Paus van Anna de Paus. 

De gelagkamer werd in de volksmond “Het Vaticaan” genoemd. In een advertentie van 15 december 

1928 lezen we het overlijden van de vrouw van dhr. H. van Keulen op Camplaan 45, maar er is niet te 

vinden of zij de toenmalige café-uitbaters waren. 

In de jaren dertig tapte dhr. J. Oolders het bier in Café Rusthoek, dat op 7 april 1933 een heropening 

had na een restauratie. Er was een modern biljard en de drank was per glas of op maat, aldus de 

advertentie in 1933. De heer Oolders ging naar het Wapen van Heemstede op het Wilhelminaplein 

rond 1938. 

 

In de jaren 30 staat er bij de Camplaan 45 ook een gebakkraam gedurende de maand december met 

o.a. oliebollen van wed. C. Smit. In een 

krantenstukje uit de Eerste Heemsteedsche 

Courant van 1937 lezen we dat dhr. Oolders 

penningmeester is van de supportersvereniging van 

HBC en er veel georganiseerd werd in het 

kampioensseizoen van HBC. In 1939 ging het café 

over in handen van ‘tante Door’ Mulders. 

Volgens een krantenartikeltje uit het Haarlems 

Dagblad van 16 augustus 1941 werd het pand 

geveild i.v.m. een sterfgeval. 

 

Toen het café gesloten werd, is het eigendom 

geworden van de Ned .Herv. Kerk. In de jaren 50. 

Het werd gebruikt voor jongerenwerk, maar ook 

voor andere bijeenkomsten. Later heeft de firma 

Koot het pand gekocht (1964) en gebruikte het 

voor opslag en zelfs als fietsenstalling. In 1979 is 

het schilderachtige pandje gesloopt en is het 

huidige pand gebouwd door architect Cees Dam, 

die in 1975 al een ontwerp had. In 1999 is er nog 

een uitbreiding gerealiseerd. 

 

 

 



 
 

De nufoto van 14 oktober 2015 laat de huidige Camplaan 45 zien. 

 

 
 

Camplaan 47 

Dit pand blijkt nooit een winkel geweest te zijn, als enige in de oneven rij van de Camplaan. 

Facebookvolger Fons Hilbers verteld: “Camplaan 47, waar ik in 1946 geboren ben, was en is een 

gewoon woonhuis. Mijn ouders Bart Hilders en Nellie Lauwers zijn daar na hun huwelijk gaan wonen. 

Bart werkte als bakker eerst bij Leo Jansen later bij Habermehl Bakker en Dijkstra. Bart Hilders heeft 

ook nog een bakkerswinkel gehad op het hoekje in de Sumatrastraat voordat "de Roos" daar ooit 

begonnen is, Wat ik mij nog kan herinneren van de Camplaan 47 is, rechts naast ons …. (zie nummer 

49) en aan de linkerkant naast de poort was óók een café (zie nummer 45)”. De familie Hilbers heeft 

er van 1940 tot 1952 gewoond”. 

 

Als we verder zoeken vinden we nog een aantal bedrijfsnamen, die Camplaan 47 als adres hebben. 

Dat zijn: Amnedworks, Peka BV (opgericht op 27 juli 1995) en A. Luttik (de laatste was geen bedrijf en 

is een broer van de schoonmoeder van Jaap Verschoor, onze voormalige voorzitter). 



We hebben toch een foto van dit pand geplaatst, omdat het een beetje een sfeerbeeld geeft van de 

pandjes van nummer 41 tm 49, waar helaas een aantal (ongetwijfeld nodig) van gesloopt zijn. 

Van de buitenkant is er van dit pand niet veel verandert, maar in september/oktober van dit jaar is 

het van binnen volledig verbouwd. 

 

De onderstaande toenfoto is van 1977 en komt uit het Noord Hollands Archief 

 
 

Op de nufoto van 4 oktober 2015 staat er nu een boom voor. 

 
 

 



Camplaan 49 

De toenfoto komt uit het Noord Hollands Archief en is van 1977. Het pand is al in 1890 gebouwd. 

Vooral bekend als tabak-sigaretten- en sigarenmagazijn, 

maar ook van de staatsloten.  

Een reactie over dit pand was o.a.: “dit is het pand van de 

staatsloterij toen. In die tijd kon je maar een paar dagen 

per maand staatsloten kopen en op was op! Mevrouw 

Böhm en haar dochter en schoonzoon, die daar later 

actief waren, maakten dan een afschutting met een 

verkoopluik ter hoogte van het eind van de raampartij 

naast de voordeur. Zij zaten in de woonkamer en 

verkochten aan de mensen, die in de gecreëerde hal 

stonden, de staatsloten.” 

 

“Een nieuwe telefoonaansluiting”: toentertijd belangrijk 

om er melding van te maken. Camplaan 49 kreeg die in 

maart 1939, lezen we in de krant. Het nummer is dan 

29756. 

In een advertentie van 14 maart 1940 uit de Eerste 

Heemsteedsche Courant lezen we iets over een Haco-

trekking (een loterij?), waarbij de familie Böhm ook 1 van 

de verkooppunten was. 

Het is niet helemaal terug te vinden, wanneer de sigarenmagazijn gestopt is, maar nadien is het een 

woonhuis geworden met o.a. renovaties in 1999 en 2013, aldus Funda. 

Op de nufoto van 14 oktober 2015 laat de huidige Camplaan 49 zien en ook hier is aan de buitenkant 

bijna niets verandert. 

 

 
 

 

Advertentie 28--1930 



Camplaan 51 

Het pand op de Camplaan 51 is van 1899. Dit was al een slijterij annex café. Je kunt nu nog zien waar 

de ingang zat. De toenfoto is van Fien Ludlage, dochter van uitbater Cor B. van den Heuvel, die 40 

jaar het beheer had over Café Groenendaal. Eerst had dhr. v.d. Heuvel 1,5 jaar een kruidenierswinkel 

op de Kerklaan. Volgens Fien heeft haar vader In 1926 het reeds bestaande pand in gebruik 

genomen. Na een flinke restauratie en aanbouw op de Valkenburglaan werd de zaak heropend met 

het leggen van de eerste steen op 23 maart 1933. Ten tijde van o.a. de Flora in 1953 kwamen er 

busladingen mensen om te komen eten. Dhr. V.d. Heuvel had toen zijn pand versierd met allemaal 

vlaggetjes. Ongeveer in 1966 nam zoon Joop het bedrijf over en maakte er een uitgebreid restaurant 

van. Bruiloften, een biljartclub en zelfs dansles door dansleraar J. Booms (dansclub Groenendaal) 

waren een grote trekpleister. Het is Café-koffiehuis Yverda vanaf 1974. De huidige eigenaren, fam. 

Beck (inmiddels 2de en 3de generatie) zit er sinds 1977 in en toen werd het “Yverda” genoemd. Het 

bijzondere is dat de ingang op de Valkenburgerlaan ligt, maar het adres is nog steeds Camplaan 51. 

Op de nufoto van 22 oktober 2015 laat een bijna identiek plaatje zien t.o.v. het verleden. 

 

Annelies de Bruin-Timmerman met een aanvulling: Heuvel, C.B. van den, Camplaan 51. Eerder bekend 

als café N.J. Martin, later café Camplaan, ook bekend als ‘Groenendaal’, Yverda-bar/’t Bruine café – 

naar eigenaren Sam en Annelies de Bruin [latere eigenaar: mw. A. de Bruin-Timmerman ) 

 

 
 



Regelmatig kwam het café in het nieuws. Niet alleen door een brand (2018), maar ook een nieuwe 

eigenaar ( 2017) met een nieuwe naam voor het koffiehuis: “Reba”.  

 
Heemsteeds Nieuwsblad 30 augustus 2017 

 

 



 

 

 
Heemsteedse Courant 5 juni 2018 



Camplaan afsluiting 1 

Met een tweetal foto’s gaan we de 2de serie van de Camplaan afsluiten. Het eerste deel was vanaf 

het Wilhelminaplein tot aan de Dreef. Het tweede deel vanaf de Dreef naar de Raadhuisplein. Hoe 

anders was het beeld van de Camplaan in de jaren twintig, zoals op de prentbriefkaart uit die tijd is te 

zien. Aan de rechterkant zien we Camplaan 51 en we kijken dan richting de Dreef. Aan de linkerkant 

zien we dat de Camplaan nog niet volgebouwd is. 

Ook bijzonder het rustige beeld van kinderen midden op de weg, nu nog nauwelijks voor te stellen. 

Op de nufoto van 11 november 2015 zien we veel auto’s en links is de Camplaan volgebouwd. 
 

 
 

 
 

 

 



Camplaan afsluiting 2 

Met deze prentbriefkaart sluiten we de serie Camplaan deel 2 af. Hierop een beeld van ver na de 

oorlog met nog panden, die er nu niet meer zijn, zoals aan de linkerkant is te zien Het is ook nog 

redelijk rustig met het verkeer en gelukkig zien we nog steeds bomen, zoals nu ook het geval is. 

Op de nufoto van 11 november 2015 zien we toch nog wel herkenbare punten t.o.v. de toenfoto. 

Wees gerust, voor de foto stond ik op de vluchtheuvel. 

 

 

 
 

Samenstelling Harry Opheikens 

 


