
Winkels Valkenburgerlaan/straat 
Van 15 augustus 2016 tot en met 2 februari 2017 verschenen in 

de Heemsteder wekelijks artikelen over (voormalige) winkels aan 

de Valkenburgerstraat/laan. In eerste instantie was de 

straatbenaming Valkenburgerstraat, maar door een 

omnummering (dat leest u in de stukjes) is het de huidige 

Valkenburgerlaan. 

 

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 en 

persoonlijke reacties. 

 

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 

2020. 
 

Er is gebruikgemaakt van foto’s uit het eigen archief van de 

HVHB, de beeldbank van het Noord Hollands Archief (NHA) en 

diverse privécollecties. De vergelijkingsfoto’s van de situatie van 

nu (2016/2017) 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! 
 

 
 

Een prachtige luchtfoto van de Valkenburgerlaan van Van der Worp Fotografie uit het archief van Johan van Schie. 

 

 

 

 



Valkenburgerlaan toen en nu deel 1 
Deze straat heeft een aardige winkelgeschiedenis. Wat wel bijzonder is dat in vroegere winkeladvertenties de 

Valkenburgerstraat genoemd wordt, terwijl het nu Valkenburgerlaan is. 

Het stratenboek, uitgegeven in 1985, geeft het antwoord. Het gedeelte van de laan ten noorden van het 

Valkenburgerplein, kreeg de naam Valkenburgerstraat. Op 10 juli 1930 werd dat echter verandert in 

Valkenburgerlaan, omdat door de gelijke huisnummering in zowel de laan als de straat verwarring zaaide bij de 

postbezorging. 

De naam Valkenburgerlaan bewaart de herinnering aan de oude buitenplaats ‘Valckenburgh’, die ten zuiden van de 

Camplaan gestaan heeft, waarvan de naam al in 1623 voorkwam. Omstreeks 1800 werd ‘Valckenburgh’ afgebroken. 

De toenfoto is een ansichtkaart uit de jaren 20 (NHA), genomen vanaf de Raadhuisstraat en toen werd het dus nog 

Valkenburgstraat genoemd. 

Rustig verkeer in die tijd, maar wel dubbel tramspoor, dus dat was uitkijken geblazen. Op de plek waar nu ‘Yverda’ 

staat stond toen een tramwachthuisje. Links op de foto staan nog bomen op de weg. 

De nufoto van 15 augustus 2016 geeft een totaal ander (drukker) beeld. De laan zou nu geen dubbelspoor meer 

kunnen hebben door o.a. de parkeerplekken. Mooi is wel dat er nog veel groen staat. 

 

 
 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 2 
In de serie Camplaan deel 2 is dit pand als Camplaan 51 behandeld. Het pand heeft echter een dubbel adres: ook 

Valkenburglaan 60. 



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

Eerder bekend als café N. J. Martin, later café Camplaan. De toenfoto is van Fien Ludlage, dochter van uitbater Cor B. 

van den Heuvel, die 40 jaar het beheer had over Café Groenendaal. De foto is van 1953 ten tijde van de Flora, 

vandaar de vlaggetjes. 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. 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. Sinds 1974 is de naam van het pand ‘het Café-koffiehuis Yverda’. De fam. Beck (incl. 2de en 3de generatie) 

zaten er sinds 1977. 

Op de nufoto van 18 augustus 2016 laat een bijna identiek plaatje zien t.o.v. het verleden. 

In augustus 2017 is Yverda gesloten. Op 30 oktober 2017 ging het café verder onder de naam ‘Reba’, afgeleid van de 

nieuwe eigenaren Bart en Renate Lassooy. Op 31 mei 2018 is het cafégedeelte aan de Camplaan afgebrand. In 

september 2021 is de zaak wederom gesloten. 

 

 
 



 
Het trieste aanzicht in oktober 2021 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 3 
Valkenburgerlaan 58 heeft een verblijfsvergunning en is geen winkel geweest, dus gaan we gelijk door naar nummer 

56, ’t Hof van Heemstede. Nummer 58 zit daar boven.  

Nummer 56 is niet het startpunt van ’t Hof van Heemstede, want dat was Valkenburgerlaan nummer 38.  

Op de toenfoto uit de jaren 50 (fragment uit een ansichtkaart) zien we nog o.a. de oude tramhalte, dat al veel 

herinneringen op zich oproept. 

De panden 58 tm 30 zijn in de beginjaren 20 van de vorige eeuw gebouwd. Het plan betrof 8 eengezinswoningen, 2 

onder- en bovenwoningen en 1 café met bovenwoning, aldus de bouwtekening uit het archief van de Gemeente.  

Wanneer ’t Hof van Heemstede precies op nummer 56 is gekomen is niet helemaal duidelijk. In het adressenboek 

van Heemstede in 1951 wordt ’t Hof op dit adres genoemd. In een advertentie van 9 april 1955 in het Haarlems 

Dagblad wordt ’t Hof nog eens op de kaart gezet: “Zaal beschikbaar voor bruiloften, vergaderingen en sociëteit”. Op 

2 augustus 1958 was er een heerlijke Hongaarse avond. Inmiddels is t’ Hof van Heemstede niet meer weg te denken 

op de Valkenburgerlaan in het uitgaansleven, maar ook vele biljartcompetities worden hier gespeeld. 

Het Biljartcentrum van ‘t Hof van Heemstede heeft een rijke geschiedenis. Vroeger was dit het thuishonk van IMS, 

later TAS en trainde eredivisiespeler Dick Jaspers hier zijn kunsten op het groene laken. Grote wedstrijden zoals 

Nederland – Belgie werden hier gespeeld. Virtuoos Raymond Ceulemans speelde hier tijdens Nederland – Belgie, 

aldus de website van ’t Hof van Heemstede. 

Op de nufoto van 29 augustus 2016 is het pand nog steeds herkenbaar. Het tramhuisje en de rails zijn verdwenen en 

is nu een parkeerplek. Anno 2021 zit ’t Hof er nog steeds. 

 

Frank Willemse reageerde met de volgende aanvulling: 

‘Leuk dat er een stukje komt. We zijn geen café meer maar café-restaurant-biljart. Ik weet ook niet echt veel. Wel dat 

het al veel langer horeca is, zelfs voor de oorlog al. Wij, Toon Kuhlmann en Frank Willemse zitten er al 15 jaar. Voor 

ons zat Tinus Kokkelkorn er in en daarvoor Paul Ekelschot (In 1986 kreeg het restaurant de naam “Riche”, genoemd 

naar zoon Richard van Paul), daarvoor Rob Blokker en daarvoor een Hongaar {weet zijn naam niet}. Meer kan ik je 

ook niet vertellen. Succes, Mvg, Frank Willemse’ 



Enkele aanvullende gegevens: 

In het Haarlems Dagblad van 12 mei 1926 

adverteerde J.L. Uitendaal met ’t Hof. Het 

Haarlems Dagblad van 15 augustus 1928 

vermelde het faillissement van caféhouder R.H. 

van Heuvelen. Vanaf 1929 was N.Z. van der Zijden 

de caféhouder. Hij opende de zaak op 13 juli 1929 

onder de naam ‘Hotel Café Restaurant “t 

Raadhuys”. Helaas ging de zaak in 1930 opnieuw 

failliet. In augustus 1930 werd het stokje door 

gegeven aan J. Hanskamp, die de oude naam 

weer ging gebruiken ’t Hof van Heemstede. (dit 

alles op Valkenburgerstraat 30). N. Schoen wordt 

genoemd in het adressenboek van Heemstede op 

1 januari 1951. De naam A. Kortekaas staat 

vermeld in het adressenboek van 1 november 

1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige ansichtkaart met nog de benaming Valkenburgerstraat 

 
 

 

 

 

 

 



Foto uit de Beeldbank van het NHA uit 1986 

 
 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 4 
Net als nummer 58 hebben ook de nummers 54 en 52 van de Valkenburgerlaan een woonvergunning en zitten 

boven de winkels. 

Op de iets onduidelijke toenfoto uit de jaren 50 (fragment uit de ansichtkaart op de vorige bladzijde) staat links 

nummer 50. Volgens advertenties uit het NHA zou daar Spijkstra’s groentehandel hebben gezeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wat de functie van het pand voor de jaren 50 is geweest is onduidelijk. Voor de oorlog zat Spijkstra op nummer 32, 

maar ook nog op 1 januari 1948, aldus het adressenboek van Heemstede. 

Volgens het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1951 werd Spijkstra op nummer 50 als fruithandel vermeld. 

Wat wel weer bijzonder is is dat in hetzelfde adressenboek een advertentie staat van Spijkstra’s aardappelen-, 

groente- en fruithandel (eigenaar H. A. Colijn) op Valkenburgerlaan 32. Het wordt nog gekker als hetzelfde 

adressenboek vermeld: “H.A. Colijn, fa Spijkstra, groente- en fruithandel, Valkenburgerlaan 50”. Een leuk puzzeltje 

dus. 

In 1985 zijn er flinke verbouwingen in het pand volgens bouwtekeningen van de Gemeente Heemstede t.b.v. de 

Apotheek. Op de nufoto van 5 van september 2016 zien we het pand terug als de bekende Apotheek Groenendaal. 

Anno 2021 zit de Apotheek er nog steeds en dus al 35 jaar. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 5 
Direct aansluitend aan de Apotheek zien we op Valkenburgerlaan 48 ‘Sari’. Volgens hun website zitten ze al sinds 

1993 op deze stek. Daar zijn ook bouwtekeningen 

van te vinden bij de Gemeente Heemstede. Helaas 

geen toenfoto, maar volgens de eigenaar is er aan 

de voorkant niets verandert ten op zichtte van de 

tijd dat Sari begon. 

In het midden van de jaren 50 tot halverwege de 

jaren 70 komen we in diverse adressenboeken 

‘Kantoorboekhandel W.J. Witteveen’ tegen. In het 

adressenboek van 1 januari 1951 was het nog  

W.E.C. Waalewijn met zijn Speciale Kantoorboekhandel; “alles voor uw kantoor”, aldus de advertentie. 

In een advertentie uit het Haarlems Dagblad van 30 

januari 1958 een wat aparte tekst: “Wegens 

teleurstelling gevr. Nette Verkoopster”. Wat moet je 

denken bij een dergelijke oproep. Gaat de 

teleurstelling over het functioneren van iemand? 

Op een bouwtekening van 1973 voor de verbouwing 

van de boekhandel staat boekhandel “De 

Valkenburcht’ als opdrachtgever. 

In het adressenboek van Bloemendaal van 1 januari 

1974 komen we een andere naam tegen: ‘De Wit-

Boekhandel’ met zowel een winkel in Bloemendaal als 

ook op de Valkenburgerlaan. 

In 1978 staat op een bouwtekening dat de platte 

grond van het pand gewijzigd wordt van winkel naar 

restaurant, maar er wordt niet vermeld welk 

restaurant. Dat was restaurant Garuda aldus Dennis 

van Rhee, een oom van de eigenaar. 

Vanaf 1993 zit dus Sari op de Valkenburgerlaan en de 

nufoto van 12 september 2016 zou dus ook een foto 

van toen kunnen zijn. Anno 2021 zit Sari er nog 

steeds. 

1995 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwtekening uit 1923 voor de nummers 58 tm 30 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 6  
Valkenburgerstraat 26, Valkenburgerlaan 26, Valkenburgerlaan 44. Zo heeft de omnummering gelopen, aldus de 

Gemeente. Sinds 1949 heeft het pand dus nr. 44. Nummer 46 en 44a zijn woonpanden al is nummer 44 thans ook 

bewoond. 

De toenfoto is een helaas niet zo geweldige detail uit een ansichtkaart, waar het middelste pand nummer 44 is. 

Op 28 september 1927 wordt er in het Haarlems Dagblad voor Valkenburgerstraat 26 een flinke dagdienstbode 

gevraagd, toen nog niet echt een winkel. In de Eerste Heemsteedsche Courant van 24 juli 1931 adverteert de Firma 

Spruitenburg (Valkenburgerlaan 26) 

met: “Alle dames zijn het eens dat zij 

in een Speciaalzaak prettiger en 

voordeeliger koopen. Daarom dus 

allen naar de koffie- en theehandel 

van de firma Spruitenburg. Bovendien 

wordt op 1 gld. Winkelwaar vrijdag en 

zaterdag 1 bus poederchocolade gratis 

verstrekt”. 

In de Eerste Heemsteedsche Courant 

van 3 november 1933 staat vermeld 

dat Radio-Magazijn “Ostra” zijn zaak 

van de Camplaan 1 verplaatst naar 

Valkenburgerlaan 26. 

Grappig is dat er in de Heemsteedsche 

Courant van 21 december 1934 het 

radio-magazijn adverteert voor: 

“Petroleum gaskachels – zuinig-

reukloos-gemakkelijk koken-

verwarming”. In het adressenboek van 

1 januari 1940 zit het radio-magazijn 

daar nog steeds. Op 1 januari 1942 

vermeld het Heemsteedse 

Adressenboek dat de ‘Graaf’s 

meubelstoffeerderij’ zijn intrek heeft 

genomen op (nog steeds) 

Valkenburgerlaan 26. 

In het Haarlem’s Dagblad van 28 mei 

1951 een rectificatie van prijzen bij de 

fa. Trossèl. Een twee persoons Engels 

ledikant met gezondheidsmatras kost 

slechts (zouden we nu zeggen) fl. 55, 

60. Dhr. Trossèl verteld, dat ze in 1950 

op de Valkenburgerlaan 44 zijn 

begonnen tot aan de pensionering van dhr. Trossèl. 

In een advertentie van 4 juni 1960 (het Haarlem’s Dagblad) vraagt fa. Trossèl een ‘flinke zelfstandige jongeman of 

vrouw’ voor de administratie. In het Heemsteeds adressenboek van 1 januari 1971 een advertentie ‘Trossèl 

 

 



Interieurverzorging en Beddenspecialist’. In 1987/1988, na de pensionering van dhr. Trossèl wordt het pand 

verhuurd aan ‘Mascini Makelaardij’, die er ongeveer 20 jaar heeft gezeten. Voor de aanpassing van de winkelpui zien 

we bij de gemeente Heemstede de daarvoor ingediende bouwtekening. Het pand is thans niet meer als winkel in 

gebruik. 

Op de nufoto van 19 september 2016 zit Valkenburgerlaan 44 achter de boom, het pand met de witte lamellen. Het 

is anno 2021 een woonhuis. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 7 
Valkenburgerstraat 24, Valkenburgerlaan 24, Valkenburgerlaan 42. Dat is de omnummering van dit pand per 1949. 

In het Heemsteeds Adressenboek van 1 januari 1929 wordt H.J. Beck vermeld met een sier- en kunstinrichting. 

 

Het is vrijdag 4 

oktober 1935 als 

C. Oeverhaus & 

Co een filiaal 

opent in de 

Valkenburger-

laan en wel op 

nummer 24. 

“Op die dag 

ontvangt u bij 

aankoop van fl. 

1,00 een 

verrassing voor 

de kinderen. Bij , aankoop van fl. 5,00 kreeg men toen een fraai verpakt stuk zeep met een flesch au de cologne”, 

aldus een folder, die we hebben ontvangen van mevrouw Wals. De toenfoto is ook uit die tijd met links van de 

winkel het ‘Radiomagazijn’.(nr. 44). Oeverhaus handelde o.a. in : ‘Lingeries, tricotages, korsetten, baby-artikelen, 

handwerken, kousen enz.”. 

Uit 1930 en 1935 zijn er bouwtekeningen in te zien voor aanpassingen van de winkelpui. Gek genoeg staat er op deze 

bouwtekeningen ‘Valkenburgerlaan 16’, terwijl het volgens de nummering 24 zou moeten zijn. 

 

Op 25 juli 1940 vermeld de Eerste Heemsteedsche Courant dat Oevermans verplaatst wordt naar Binnenweg 159, 

waarna we in het Haarlems Dagblad van 2 december 1941 lezen dat op nummer 24 een postagentschap werd 

geopend. In het adressenboek van Haarlem van 1 januari 1972 wordt het postagentschap nog steeds vermeld.  

Dhr.. H. Westra had toen een sigarenhandel. Daarvoor heeft er nog een winkel voor grafzerken e.d. gezeten. Op een 

gegeven moment wilde dhr. Westra stoppen. Koos en Hannah Sijm, de  huidige bewoners van nummer 42 hadden 

een zaak in bloemsierkunst in Parkwijk, maar stopten daarmee om uiteenlopende redenen. Ze zijn, nadat ze het 

huurpand van Westra hebben overgenomen in 1975 begonnen met antiek en buitenverlichting, waarbij de vroegere 

gaslampen in een modern jasje werden gestoken, maar de sfeer van vroeger nog dragen. “Vele panden op de 

Valkenburgerlaan stonden onder Foca-beheer”, aldus Koos Sijm en vervolgde: “maar in 1990 diende de mogelijkheid 

zich aan om het pand te kopen”. In antiek wordt er al lang niet meer gehandeld, maar (gas)lampen worden nog 

steeds verkocht en ook op diverse plekken in Heemstede zijn de lampen te bewonderen. Een winkelpand is het niet 

meer, de lampen worden online verkocht onder de noemer ‘Holland Licht’. 

Op de nufoto van 26 september 2016 zien we het pand nog erg lijken op het beeld van toen. 

 

Ineke Booman-Westra gaf wat extra informatie op 19 september 2016: 

“Jammer, aan fotomateriaal kan ik U ook niet helpen, maar ik heb wel wat gegevens. Ik ben in 1947 aan de 

Valkenburgerlaan komen wonen, tot 1966. Ik woonde op nr. 42, waar nu de kunstwinkel is. Mijn vader had daar een 

postkantoor annex sigarenwinkel. Als we nu bij het café beginnen: daarnaast groentewinkel eig. Spijkstra; de Koning; 

Schippers. Toen boekhandel: Walewijn; Witteveen. Toen wooninrichting: Beck; Trossel: woont er nu nog. Toen dus 

mijn ouders Westra.  

Toen Kapsalon; Schoot-Beck. Toen steenhouwerij met grafzerken Koekoek. Toen kruidenier v.d. Hulst. Aan de 

overkant: links van de Lentelaan melkhandel Tervoort; rechts van de Lentelaan rijwielhandel Baay. Even verder op 

kapsalon Prijs.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sigarenhandel van H. Westra, foto Beeldbank NHA van 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valkenburgerlaan toen en nu deel 8 
Valkenburgerstraat 22, Valkenburgerlaan 22, Valkenburgerlaan 40. Dat is de omnummering van dit pand volgens de 

Gemeente per 1949. De toenfoto is een fragment van een foto van het NHA uit 1965. 

Een van de vroegste vermeldingen van Valkenburgerstraat 22 is een advertentie in het Haarlems Dagblad van 11 

april 1924, waarin Woningbureau ’t Raadhuis reclame maakt. 

“den boekhandel J.W, Daudeij Jr.” Wordt op 14 

september 1928 in de eerste Heemsteedsche 

courant aangemeld als nieuwe zaak op 

Valkenburgerstraat 22, echter in een advertentie van 

24 september 1927 wordt de opening al 

aangekondigd. Tevens is het een advertentiebureau, 

aldus het adressenboek van 1 januari 1929. Ook voor 

schoolboeken kon men er terecht, lezen we in een 

advertentie van 19 juli 1929 in de Eerste 

Heemsteedsche courant. Veel advertenties 

verschijnen er voor diverse functies, waarbij je moet 

solliciteren via de boekhandel. 

In de Eerste Heemsteedsche Courant van 1 juni 1934 

lezen we dat kapsalon D. van den Berg het beste 

adres is voor uw haarverzorging. Nu klinkt fl 0,50 

voor knippen ook best wel aantrekkelijk. Pijnloze 

voetbehandeling is ook mogelijk. Op 5 mei 1934 is deze zaak 

officieel geopend. Heel lang zit D. van den Berg er niet, want 

op 6 juli 1934 wordt er al aangekondigd dat men naar de 

overkant verhuist, naar nummer 91. 

Op 3 april 1936 lezen we in de Heemsteedsche Courant dat 

er een eerste klasse dames- en herenkapsalon per 1 april is 

geopend. Anton Hyna nodigt de lezers van harte uit voor een 

bezoek. Op 5 juni 1944 zien we dat Hyna nog steeds 

werkzaam is als kapper, want hij vraagt om een aankomend 

kapster. Op 10 april 1948 vraag nu Dhont om een kapster in 

het Haarlems Dagblad. Er heeft dus een kapperswissel 

plaatsgevonden. Tot begin jaren 50 is Dhont werkzaam als 

kapper op de Valkenburgerlaan 40, maar in het Haarlems 

Dagblad van 19 augustus 1955 lezen we dat dames- en 

herenkapsalon fa. Schoot en Beck 20 augustus gesloten zal 

zijn vanwege een sterfgeval, dus dat is dan weer de opvolger 

van Dhont. In het Adressenboek van Heemstede van 1 

januari 1969 wordt nog steeds kapsalon Schoot & Beck 

vermeld. In 1981 wordt er nog steeds geknipt, zoals te zien is 

op de toenfoto met een kappersservice.  

 

Sinds 1990 zit Kringloopwinkel Via Via in het pand en in april 

2015 werd het 25-jarig jubileum gevierd. In 2020 zitten ze er 

nog steeds. 

 

 

Op de nufoto van 3 oktober 2016 is het pand nog duidelijk te herkennen, maar zijn hier en daar de raampartijen 

aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

Haarlems Dagblad 24 september 1927 

 

Eerste Heemsteedsche Courant 3 april 1936 



 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 9 
Valkenburgerstraat 20, Valkenburgerlaan 20, Valkenburgerlaan 38, de omnummering van dit pand volgens de 

Gemeente per 1949.  

De toenfoto 

is een 

fragment 

van een foto 

van het NHA 

uit 1981, op 

de volgende 

bladzijde te 

zien. 

Toen we 

aan de serie 

over de 

Valkenburge

rlaan 

begonnen 

hebben we 

het al gehad 

over 

nummer 38, 

toen ’t Hof 

van 

Heemstede 

er zat, maar 

dat is dus 

het nummer 

voor de 

 

 



omnummering van 1949 en thans dus 58 is. 

Nummer 20/38 heeft ook boven het winkeltje door de jaren heen woonruimte, waarvan de bewoners door de jaren 

genoemd worden in de diverse stratenboeken, terug te vinden in krantenviewer van het Noord Hollands Archief. 

Zowel in de Eerste Heemsteedsche Courant van 6 september 1935 als 31 december 1936 staat een advertentie van 

E.N.S.A.I.D. Modevakschool. Lerares is mej. A. Topper. De ENSAID is opgericht in 1912 toen mevrouw Hendrikse-

Knapen een methode had bedacht om patronen te maken. In de loop der jaren is het ENSAID-leerplan voor het 

gehele damesmodevak en een stukje herenvak verder ontwikkeld. Het bestaat nog steeds en heeft scholen door 

heel Nederland. Wie heeft er toen een opleiding genoten? 

In de oorlogsjaren zat het kantoor van de “Nederlandschen Volksdienst” in het pand Op 16 november 1942 was er 

een schoenenbeurs voor mensen die nieuwe schoenen nodig hadden of voor reparatie. 

 

In het adressenboek van 

Bloemendaal van 1 januari 1951 en 

in het Adressenboek van Haarlem 

van 1 januari 1953 staat op 

Valkenburgerlaan 38 ‘De 

Heemsteedsche Steenhouwerij’ 

vermeld met een advertentie voor 

“grafmonumenten, 

beeldhouwwerken en alle 

natuursteenwerken”. 

Op 15 maart 1959 lezen we o.a. in 

de IJmuider Courant dat de 

steenhouwerij failliet is verklaard. 

Op de toenfoto van 1981 staat 

drogisterij Hofman afgebeeld. De 

drogisterij wordt al eerder 

genoemd in het stratenboek van 

1969. 

Vanaf 1990 zit Fysio Beuger en v.d. 

Kwast in het pand en daar zijn 

bouwtekeningen van voor 

aanpassing naar een fysio. In 1993 

is er nog een uitbreiding aan de achterkant gekomen. 

Sinds drie jaar zit Lily & Co er en wordt het pand gehuurd. Zij handelen in 2de hands kleding. (Anno 2020 nog steeds. 

Ook dit pand is nog duidelijk herkenbaar op de nu-foto van 10 oktober 2016 in vergelijk met de foto uit 1981. 

 

De foto van het NHA uit 1981 

 

Advertentie adresboek Haarlem 1 juli 1953 



 
Valkenburgerlaan 38, foto Beeldbank NHA van 1968 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 10 
Valkenburgerstraat 18, Valkenburgerlaan 18, Valkenburgerlaan 36 (huidig nummer), volgens de omnummering van 

dit pand per 1949.  

Ook dit pand is een onderdeel van de bouw in 1923 van de (huidige) nummers 58 tm 30  De toenfoto is uit de jaren 

20. Het pand bevindt zich tussen de twee boompjes. Het is een fragment uit een prentbriefkaart. In 1936 is er een 

start gemaakt met het ombouwen van het pand naar een woon- en winkelbestemming, echter door wie is 

onduidelijk. Tijdens de oorlogsjaren heeft Distributie-kring-Bureau Heemstede-Bennebroek (Kring 190) een 

bijkantoor in de Valkenburgerlaan 18. 

In de Haarlemsche Courant van 1 februari 1944 is er belangrijk nieuws te lezen: “donderdag 3 februari a.s. opening 

van het overhemden-

reparatie-atelier ‘Rivaro’, 

prima afwerking, spoedige 

aflevering”. 

 

 

 

 

 

 

Advertentie Haarlems Dagblad 1 februari 1944 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 september 1945 lezen we in een advertentie van het Haarlems Dagblad dat Rivaro Overhemden Atelier alweer 

uit de Valkenburgerlaan 18 vertrekt naar Haarlem 

In het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1948 lezen we dat  kruidenier Teeuwen op de Valkenburgerlaan 

18 is gevestigd. In 1961 zit zuivelhandel Teeuwen er nog steeds, maar in het adressenboek van 1 november 1966 is J. 

Pannekoek de kruidenier. Ook in 1969 zit hij er nog volgens het toenmalige adressenboek. In 1964 had J. Pannekoek 

al een bouwplan voor de winkel ingediend. 

In het adressenboek van 1 januari 1971 zwaait J.M. v.d. Hulst de scepter over Valkenburgerlaan 38. Later verhuist 

dhr. v.d. Hulst naar de Jan van Goyenstraat 21. 

Alweer sinds 1986 zit Fred’s kapsalon op de Valkenburgerlaan, te zien aan de nufoto van 17 oktober 2016. Anno 

2021 zit de kapsalon er nog steeds. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 11 
Valkenburgerstraat 16, Valkenburgerlaan 16, 

Valkenburgerlaan 34. Dat is de omnummering 

van dit pand volgens de Gemeente per 1949. 

We nemen in dit stuk ook 14/32 mee. 

Beide panden zijn een onderdeel van de bouw 

in 1923 van de (huidige) nummers 58 tm 30. 

De toenfoto is uit de jaren 20. Het is een 

fragment uit een prentbriefkaart.  

Bouwactiviteiten zijn er sinds de bouw 

nauwelijks geweest, behoudens het aanpassen 

van de balkonhekken en schuurtjes in de tuin 

(voor alle panden van deze rij) en in 1977 de 

achtergevel. 

 

Een winkel zijn deze panden nooit geweest. In 

het straatnamenboek van Heemstede van 1 

januari 1930 lezen we een advertentie van Zr. 

F. Rooyers, die in het pand als “gediplomeerd 

particulier Verpleegster-Pedicure-Massage” 

haar werk uitoefent. Dat was van korte duur, 

 

 
Advertentie Eerste Heemsteedsche Courant 13 februari 1931 



want eind 1930 doet ze dat vanaf 

nummer 14 (huidig nummer 32). 

 Opmerkelijk is het feit dat dat wel in 

het Haarlems Dagblad van 15 

september 1939 is te lezen. Het 

betreft een artikel over de Mobilisatie 

en het onderwijs, waarin wordt 

gemeld dat de St. Henricusschool op 

de Herenweg de panden 16, 18 en 20 

had gehuurd om onderwijs te geven. 

Verder wordt nummer 16/34 alleen als 

woning vermeld met vele bewoners. 

Die zijn allemaal terug te vinden in de 

Straatnamenboekjes in het Noord 

Hollands Archief. Daarin komen we in 

o.a. 1961 een persoon tegen met als 

beroep grammofoonplatenperser. 

In het Haarlems Dagblad van 24 

september 1951 nog wel een speciale 

vermelding van de bewoner Ds. B. 

Boers, die in het land bekend werd als 

voorman in de arbeidsbeweging en 

ijveraar voor de drankbestrijding. Op 

25 september 1951 wordt de 

voormalige predikant op de 

Valkenburgerlaan 34 80 jaar. 

Over nummer 14/32 kunnen we dus 

ook kort zijn. Zr. F. Rooyers heeft hier 

nog een tijdje de pedicure en massage 

gedaan. Maar ook hier van korte duur, 

want in de Eerste Heemsteedse 

Courant van 29 april 1932 wordt 

vermeld dat de praktijk verhuisd naar 

Binnnenweg 93. 

De voorgevels zijn in de loop der tijden aangepast, zoals is te zien op de nufoto van 23 oktober 2016.  

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 12 
De omnummering van 1949 geeft het volgende: Valkenburgerstraat 12, Valkenburgerlaan 12, Valkenburgerlaan 30.  

Dit pand is de laatste in de rij van de bouw in 1923 van de (huidige) nummers 58 tm 30 en tevens de laatste van de 

even kant. De toenfoto is ook nu een fragment uit een prentbriefkaart van de jaren 20.  

Voor de oorlog was er niet zoveel bedrijvigheid, maar meer bewoning. Hoewel we niet alle bewoners gaan 

benoemen nemen we toch 1 bewoner onder de loep: dhr. L. Stuut, in het adressenboek van 1 januari 1930 is hij 

kapitein van de grote vaart, in 1942 gezagvoerder op de koopvaardij. Deze man werd echter ook ‘gebruikt’ als 

botenexpert bij veilingen. Dat lezen we o.a. in een advertentie van het Haarlems Dagblad van 15 mei 1948 als de 12de 

14-daagse Schepenveiling op 22 mei 1947 (zetfoutje in de krant). bekend wordt gemaakt in de Jachthaven aan de 

Sportparklaan. Hierin wordt L. Stuut genoemd als expert. Ook kon je bij hem inlichtingen inwinnen voor 

winterberging van bootjes tot 7 meter in de jachthaven. 

Een jaar eerder lezen we in een advertentie van 31 mei 1947 in het Haarlems Dagblad dat de Valkenburgerlaan 12 

ook als inleveradres wordt gebruikt voor goederen, die geveild worden in Veilinggebouw “De Vendu” in Haarlem. 

In het adressenboek van 1 januari 1948 (nog voor de omnummering) wordt makelaar Joh. Kok genoemd. Hij zat daar 

al eerder, want in een advertentie in het Haarlems Dagblad van 4 september 1947 lezen we dat makelaar Kok op 

zoek is naar een vrijstaand huis te Bennebroek of Vogelenzang. 

De familie Stuut woonde echter ook nog tot in de jaren 50 op de Valkenburgerlaan 30. In die periode werden nog 

regelmatig in de krant bootjes te koop aangeboden. 

 

 



In de jaren 60 en 70 zien we “Verwarmingsinstallatiebedrijf Heeremans nv” vanaf Valkenburgerlaan 30 opereren 

voor Gas- en Olie gestookte cv-installaties, sanitair en erkende gasfilters. Advertenties van dit bedrijf komen we 

tegen in de diverse adressenboekjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stratenboek van 1 januari 1990 wordt Mascini genoemd op Valkenburgerlaan 30, maar we kwamen hem al 

een keer eerder tegen in pand 44, toen dat pand in 1987/1988 verhuurd werd aan ‘Mascini Makelaardij’, die daar 

ongeveer 20 jaar heeft gezeten. 

Op de nufoto van 31 oktober 2016 is niets meer terug te zien van zakelijke verkeer dat er geweest is. 

 

De ansichtkaart waaruit in de voorgaande delen een fragment uit is gehaald, archief HVHB. 

 
 

 



Valkenburgerlaan toen en nu deel 13 
Geen omnummering aan de oneven kant, maar wel de naamsverandering van Valkenburgerstraat in de jaren 30 naar 

de Valkenburgerlaan. 

De bouwfase is begin jaren 20 (de nummers 

73 tm 91) en later in de jaren 20 39 tm 71 (tot 

aan de Lentelaan) . 

Van enige vorm van bedrijvigheid starten we 

bij nummer 55 al kunnen we niet helemaal 

voorbij gaan aan nummer 41, waar eind jaren 

20 eerst Drupsteen’s kolenhandel zat. In de 

beginjaren 30 verkocht mej. Taskin hoeden, 

maar kon ze ook herstellen. Verder was het 

alleen woonhuis. De toenfoto (fragment van 

een ansichtkaart van het NHA) laat 

Valkenburgerla

an 55 helemaal 

aan de 

linkerkant zien. 

Fraai in het 

beeld is de 

tram. 

  

In de Eerste 

Heemsteedsche 

Courant van 31 

augustus 1928 lezen we dat Radio-Showroom “Valkenburg” hun zaak op nummer 55 uitgebreid hebben met een 

modern ingerichte gehoorzaal. Vanaf 1 

september zouden de nieuwste 

radiotoestellen gedemonstreerd worden. 

Volgens een advertentie in het Haarlems 

Dagblad van 19 november 1927 is de Radio-

showroom op Valkenburgerstraat 39 

begonnen. 

Op 2 november 1928 lezen we in de Eerste 

Heemsteedsche Courant dat je een 

wisselstroomtoestel kon kopen met 

luidspreker en antenne voor fl. 150,00. In 

1929 lezen we in een advertentie de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij de 

‘Heemsteedsche Radio-Centrale’ om te 

luisteren naar muziek. Er waren toen twee 

radioprogramma’s, maar het H.R.C. verzorgde 

ook eigen uitzendingen. 

 

Volgens een advertentie van 8 november 

blijkt de Radio-showroom ook fotomateriaal 

te verkopen, zoals Agfa en Kodak op het 

adres Valkenburgerlaan 53-55. Op 31 mei 

1929 wordt bekend gemaakt dat de zaak van 

eigenaar verandert. H.A.C. Horn geeft het 

stokje door aan J.J. Lichtenveldt. Op 10 

januari 1930 worden nog steeds nieuwe 

radiotoestellen aangeboden op de nummers 

53-55, maar vreemd is wel, dat in het 

adressenboek van 1 januari 1930 

“Valkenburg” wordt vermeld op 

 

Advertentie De Eerste Heemsteedsche Courant 29 maart 1929 

 



Valkenburgerlaan 89-91. Op 2 maart 1932 wordt in het Haarlem’s Dagblad het faillissement vermeld van de Radio-

showroom. 

Nadien is het vooral in gebruik als woonruimte, maar in het adressenboek van 1 april 1969 toch nog wat activiteiten 

toen hier de ‘Algemene Protestantse Begrafenisonderneming K. de Vries’ zat. 

Op de nufoto van 14 november 2016 is niets meer terug te zien van zakelijke verkeer en is het een woonhuis. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu deel 14 
We slaan een aantal nummers over en gaan verder met Valkenburgerlaan 71 als laatste nummer van het bouwplan 

eind jaren 20 (39 tm 71) op de hoek met de Lentelaan. Eerst als Valkenburgerstraat, maar begin jaren 30 

Valkenburgerlaan. 

Op nummer 57 heeft nog een loodgietersbedrijf 

gezeten, maar verder hebben de nummers 57 tm 69 

gediend als woonruimte. Nummer 71 heeft wel als 

winkel gediend. Hoewel er verschillende foto’s in het 

NHA zijn is de toenfoto van 1969 

In de beginjaren dertig komen we de naam tegen van 

“Melkinrichting Bronstee”. De naam verraadt al waar 

deze zat. Deze Melkinrichting gebruikte 

Valkenburgerlaan 71 als filiaal. Op 4 september 1936 

werd er in de Eerste Heemsteedsche Courant 

geadverteerd met “Bronstee’s Diverse Kaassoorten” 

Van Edammer tot Leidsche kaas. Wat later komt daar 

ook ijs bij. Op 25 juni 1937 stond er in de Eerste 

Heemsteedsche Courant dat Bronstee-ijs een 

traktatie was bij een picnic of boottochtje. 

In de adressenboeken van de jaren 40 zien we nog 

steeds Valkenburgerlaan 71 als filiaal genoemd.  

In het Haarlems Dagblad van 10 juni 1950 worden er 

ijsventers gevraagd op de Valkenburgerstraat(laan). 

In het Haarlems Dagblad van 25 november 1958 

bedankt M. Meyer voor de vele blijken van 

belangstelling voor zijn 40 jarige jubileum. In een 

adressenboek van 1961 wordt hij genoemd als 

melkbezorger. 

 

De familie Tervoort is de laatste winkelier in 

zuivelproducten. G. Tervoort wordt in het Haarlems 

Dagblad van mei1952 genoemd als lid van de 

vertrouwenscommissie van de Coöperatieve 

Vereniging voor de handel in Melk en Melkproducten 

“Heemstede”. Hij zat op de Zandvoortselaan. Mart J. 

Tervoort had in een later stadium (jaren 60) de 

winkel op de Valkenburgerlaan 71 en heeft dat tot in 

de begin jaren 90 gedaan. Ook bekend van de SRV. IN 

1964 vinden we een bouwtekening voor het 

ombouwen van de pakplaats tot spoellokaal en 

magazijn (aan de Lentelaan). 

Thans wordt op Valkenburgerlaan 71 “Clocked S.O. 

BV” genoemd met als expertise ‘Advisering in management en bedrijfsvoering’. 

Op de nufoto van 21 november 2016 is alleen het uithangbord nog een tastbaar bewijs van de winkelactiviteiten. 

Verder alleen dichte lamellen. 

 

1969, archief HVHB 

 



 

Foto uit het archief van de HVHB 

uit 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

advertentie 5 augustus 1937, De 

Eerste Heemsteedsche Courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988, beeldbank NHA 

 



Lentestraat 2  
Lentelaan 2 is even een zijstapje binnen de Valkenburgerlaanserie, maar hoort er toch ook in thuis, zeker met een 

link naar Valkenburgerlaan 73 (zie volgend artikel.  

Beide adressen zagen we al in een advertentie van 

6 juli 1934 in de Eerste Heemsteedsche Courant. In 

1940 wordt garage Groenendaal heropend met als 

adres Valkenburglaan 73/Lentelaan 2 van de familie 

Baay. Volgens het adressenboek van 1 januari 1951 

zit het Garagebedrijf nog steeds op beide adressen, 

maar in het adressenboek van 1 november 1957 is 

dat Automobielbedrijf H. Peters, die zowel op de 

Binnenweg 79 als Lentelaan 2 zit, een Forddealer. In 

dat jaar laat H. Peters de voorpui van de garage 

aanpassen. Tot in de jaren 70 heeft Peters het 

garagebedrijf op de Lentelaan 2. 

Volgens een bouwtekening van 1975 verandert 

Bouwbedrijf Rees & De Groot de gevel en ook in het 

pand wordt het nodige aangepast als opslag voor 

het Bouwbedrijf. In 1983 past 

Mimpex BV het pand aan, 

inclusief de voorgevel. Intern 

komen o.a. diverse showrooms. 

In de Kampioen van 1984 en 

1985 staan testen van ski’s en 1 

van de leveranciers is Mimpex BV 

van de Lentelaan 2. De toenfoto 

is uit het Noord Hollands Archief 

van 1988 met o.a. nog het logo 

van Mimpex.  

Via Google komen we de 

Nonfoodgroothandel Transtex BV 

tegen op de Lentelaan 2. Ter 

Linden en Heijer VvE Beheer zit 

sinds februari 2010 in het pand. 

De nufoto van januari 2017 geeft 

geen herinnering meer aan 

garageactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uit het archief van Johan van Schie foto’s toen het nog wel een garage was. 

 
 

Valkenburgerlaan toen en nu 15 
We steken de Lentelaan over en gaan verder met Valkenburgerlaan 73. De toenfoto is een fragment uit een 

prentbriefkaart. 

Rut Assendelft, zelf tijdelijk in het pand gezeten, schrijft: “De panden 73 tm 91 zijn in de twintiger jaren gebouwd 

door de fam Baaij. De heer Baaij runde jarenlang een fietsenwinkel en een taxibedrijf”. Rut vervolgt met een leuke 

anekdote: “De heer Baaij ging bijna iedere avond vlak voor sluitingstijd naar de overkant naar Het Hof van 

Heemstede om een borrel te drinken. Eenmaal binnen dan wisten de vaste gasten dat de laatste ronde aangebroken 

was, omdat de heer Baaij het licht uit kwam doen.” 

In het straatnamenboek van 1 januari 1932 wordt Garage Groenendaal van H.M. Baay Jr. al genoemd, maar daarvoor 

zat kort W.E. Robbemond met Motorrijwielen aldus een advertentie van 15 mei 1931. Veel advertenties komen we 

in De Eerste Heemsteedse Courant tegen. 8 juli 1932: “Garage Groenendaal, ruime stalling voor 60 wagens, Luxe 

verhuur-Reparatie-inrichting. Ook begint Baaij met een taxibedrijf, Snel-tax genaamd. Er wordt met Opels gereden. 



Op 23 februari 1934 zien we de naam ‘Groendaal Taks’, dag en nacht geopend, comfortabel, vlug en betrouwbaar, 

nieuwe 4-deurs Renaults, inzittenden verzekerd – u rijdt met chauffeurs met jarenlange ervaring, geen 

gelegenheidspersoneel!!. Ze rijden met verwarmde 7 persoons Renaults, staat in een latere advertentie. 

Op 3 oktober 1940 lezen we een heropening van Garage Groenendaal: “Grootste en mooiste garage van Heemstede, 

stalling voor 50 wagens, taxibedrijf beperkt in werking. Rijwielhandel annex prima Reparatie-inrichting.” 

In de straatnamenboeken van Heemstede van 1 januari 1940 en 1948 komen we dhr. Baaij nog steeds tegen met 

Taxibedrijf Groenendaal, maar ook als Rijwielhandel. 

Op 1 november 1966 staat in het straatnamenboek Taxibedrijf Baay vermeld, sedert 1932, maar ook nog steeds als 

Rijwiel- en bromfietsenhandel. In 1975 als Baay rijwielhandel als dealer van vele merken, wel in twee panden: 

Valkenburgerlaan 73-75. Van 1978 tot 1985 zit de Kappersservice Heemstede in het pand. Op 2 november 2011 

wordt kledingreparatie en woningstoffering Masis op nummer 73 vermeld in de Heemsteder. 

Diverse zorginstellingen hebben hun praktijk in het pand gehad, waaronder huisarts Dr. M.R. Ten Have, maar ook 

(vanaf 2012) Osteopathie Heemstede en Praktijk de Lente (voor complementaire geneeswijzen in Zuid 

Kennemerland). 

Voor de nu-foto van 28 november 2016 moesten we even een ander standpunt innemen ivm de latere bebouwing 

op de Valkenburgerlaan. Nu zou je niet meer zeggen dat hier ooit ruimte was voor meer dan 60 auto’s. 
 

Hans Baaij reageerde op het artikel: 

“Ik heb het naar alle familieleden opgestuurd. Ben benieuwd naar hun reactie. 

Mijn broer Rob (geboren 1938) en mijn broer Henk (geboren 1942, en in de zestiger/zeventiger jaren werkzaam 

geweest in de Rijwielhandel) kunnen nog veel vertellen. 

Zo stond na de oorlog de Mercedes convertible van Seyss Inquart bij ons in de garage geparkeerd. 

Ook Henk Baaij reageerde: 

‘” Beste Harry, Twaalf jaar was ik, ook H.M. Baay, fietsenmaker bij m’n vader, van m’n 17de af, eind 1950, en eindigde 

als fabrikant van gereedschappen voor de Europese vliegtuig-en auto industrie in Maastricht. In de wederopbouw 

betekende het vak heel hard werken en weinig verdienen. Vandaar de switch naar andere zaken. 

 



   

1976, archief familie Baaij 

 

Leuk is te vertellen dat in de vijf- en zestiger jaren wij altijd de gerepareerde fietsen bij de klanten thuis terug 

brachten en ik herinner me nog goed soms de bordjes bij de voordeur Voor leveranties achter’ en moest dan 

achterom bij de keukendeur aanbellen. 

Typisch Heemsteeds. 

Tussen het fietsenmaken door reed ik 

voor het plezier (maar tegen betaling) 

soms ook klanten in hun eigen auto, 

die ze stalden in de garage in de 

Lentelaan, die vroeger van vader was. 

Ze lieten zich graag rijden… 

Overigens begreep ik dat in de oorlog 

de garage door de Duitsers als 

paardenstallen en opslag werd 

gebruikt. 

Een voormalig taxichauffeur van m’n 

vader verzorgde in de oorlog voor de 

Duisters de voedseldistributie, waar wij 

veel baat van hadden. Ons eten kwam 

altijd uit het luik in de vloer van de 

keukenkast, was alles wat ik toen 

wist”. 

6 juli 1934, De Eerste Heemsteedsche Courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valkenburgerlaan toen en nu 16 
Valkenburgerlaan 75 kwam vorige week aan bod. In de beginjaren 70 lezen staat in het adressenboek van 

Heemstede dat Baay rijwielhandel (als dealer van vele fietsmerken), niet alleen op nummer 73 zat, maar ook op 75. 

Verder is het een woonpand geweest. 

Op nummer 77 is wat meer bedrijvigheid 

geweest, maar alleen tot aan de oorlogsjaren. 

Het Haarlemse Kolenbedrijf Drupsteen 

verkocht zijn kolen ook via de 

Valkenburgerlaan 77. 

Als toenfoto gebruiken we dit keer een 

tekening uit de bouwkaarten van 1923.  

Drupsteen’s Kolenhandel zat in de Gen. 

Cronjestraat in Haarlem, maar had dus ook in 

Heemstede een dependance. 

Op 21 november 1930 staat in het 

Bloemendaals Weekblad een advertentie voor 

“Wilso antraciet”. Volgens de advertentie het 

product dat de meeste waarde voor uw geld 

biedt” 

Later in de jaren 30 gaan we over op 

‘Langenbrahm Anthraciet’. In de Eerste 

Heemsteedsche Courant van 16 november 

1934 lezen we: “Eischt warmte voor elken 

gulden, stookt Langenbrahm Anthraciet, de 

beste van het continent, minimaal 

aschgehalte, groot hittevermogen”. Nooit weg 

voor de wintermaanden, maar het is ook te 

krijgen voor Zomerprijzen, wordt verteld in 

een advertentie van 22 mei 1931. Er zit zelfs 

verschil in de prijs uit welke mijn het antraciet 

komt. 

 

Na de oorlog komen we Valkenburgerlaan 77 in 

de Heemsteedse adressenboekjes tegen als 

woning. 

 

Voor de nufoto van 5 december 2016 is er aan 

winkelactiviteiten niet veel meer terug te zien. 

Links op de foto Valkenburgerlaan 75, de linkse 

deur van de vier is nummer 79. 

 

Haarlems Dagblad 14 november 1930 
 

 

Valkenburgerlaan toen en nu 17 
Valkenburgerlaan 79 staat voornamelijk als woonadres vermeld in de adressenboeken van diverse jaren. Hetzelfde 

geldt voor nummer 81. Het is o.a. het woonhuis geweest van de familie Baay, die we al eerder bespraken in deze 

rubriek. Ze vestigden zich daar in 1937. Op dit adres een leuke advertentie in het Haarlems Dagblad van 14 mei 1937, 

waarin een Chevrolet Coach ’33 aangeboden wordt voor fl 500,00. Over nummer 83 kunnen we ook niet veel anders 

zeggen, dan dat het een woonhuis is geweest. 

 

 

 



Op nummer 85 vinden we meer winkelactiviteiten al wordt het in het adressenboek van 1 januari 1930 nog eerst 

vermeld als 

woonhuis/kantoor. Dat 

was toen dhr. Van 

Swieten, hoofdredacteur 

van het tijdschrift “De 

Auto” daar 

woonde/werkte. Ook de 

fam. Baay woonde er, 

aldus het adressenboek 

van 1971. 

 

Marja en Jos Roest 

hebben vanaf 1968 hun 

eigen kapsalon en zijn 

op nummer 91 gestart, 

maar daar later meer over. Vanaf 1979 is de kapsalon gevestigd op nr. 85 en verhuisden Marja en Jos naar de 

benedenverdieping op nr. 91. In de bouwtekeningen van de gemeente Heemstede vinden we een plattegrond van 

de indeling van de kapsalon voor nr. 85. In 1977 ligt er al een voorstel klaar om van nummer 91 een woonhuis te 

maken. Vanaf  1988 stroomden ook de 3 dochters Roest binnen in het kappersbedrijf en samen met à7 

medewerkers word er nog steeds met veel plezier gekapt. Ook Jos en Marja , respectievelijk 68 en 69 jaar oud 

(2016), dragen nog hun steentje bij, aldus een mail van Hans van der Linde. De toenfoto komt uit het Noord Hollands 

Archief en is van 1988 

Op de nufoto van 12 december 2016 zien we een geheel andere gevel, maar de kappersactiviteiten in kapsalon 

Marja vinden er nog steeds plaats.. In maart 2018 werd het 50-jarig jubileumfeest gevierd. Anno 2021 bestaat de 

zaak nog steeds. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu 18 
Valkenburgerlaan 87 staat vooral als woonhuis te boek. Bijzonder is wel dat in de adressenboeken vaak ook het 

beroep van de bewoners vermeld wordt. Op dit nummer woonde o.a. een machinist der koopvaardij, maar ook een 

drukker. Ook heeft hier de voorzitter gewoond van de groep “vrijzinnige kiezers”, staat beschreven in de eerste 

Heemsteedsche Courant van 27 februari 1931. 

 

Nummer 89 zijn we al eerder tegengekomen. “Radio voor Allen” staat er in een advertentie van 30 november 1930. 

De adverteerder is Radio Showroom “Valkenburg”, die eerder gevestigd is geweest op nummer 55 Op 10 januari 

1930 worden weliswaar nog steeds nieuwe radiotoestellen aangeboden vanaf nummer 55, maar in het 

adressenboek van 1 januari 1930 wordt “Valkenburg” vermeld op nummer 89-91. Op 2 maart 1932 wordt in het 

Haarlem’s Dagblad het faillissement vermeld van de Radio-showroom. 

  



Haarlems Dagblad 27 november 1930 

 

Daarna is er op nummer 89 niet veel bedrijvigheid, behoudens dat het een woonhuis is. Eén van de bewoners is de 

familie A. H. Prijs, die in het adressenboek van Heemstede op 1 januari 1942 vermeld wordt als Dames- en 

Herenkapper. 

De toenfoto komt uit het Noord Hollands Archief en is van 1988. Het is een fragment uit de foto van voorgaande 

artikel, waarop te zien is dat 89 een bovenetage is. 

Op de nufoto van 19 december 2016 is er weinig verandert ten opzichte van 1988. 

 

Valkenburgerlaan toen en nu 19 
Valkenburgerlaan 91 is de laatste 

in de rij van de panden 73 tm 91, 

dat gebouwd is in 1923. 

 

In artikel 18 vertelden we al dat 

één van de bewoners van nummer 

89 de familie A. H. Prijs was, die in 

het adressenboek van Heemstede 

op 1 januari 1942 vermeld wordt 

als Dames- en Herenkapper. Zijn 

kapperszaak zat op nummer 91. 

Dit pand is al eerder de revue 

gepasseerd in het adressenboek 

van 1 januari 1930, toen Radio-

showroom “Valkenburg” vermeld 

werd. Op 2 maart 1932 wordt in 

het Haarlem’s Dagblad het 

faillissement vermeld van de 

Radio-showroom. Op 1 januari 

1932 wordt het pand nog 

benoemd op nummer 91 in het 

adressenboek van Heemstede met 

als eigenaar J.J. Lichtenveldt. 

In juli 1934 wordt de dames- en kapsalon van D. v. d. Berg van Valkenburgerlaan 22 (nu 40), verplaatst naar nummer 

91. 

  



Op 13 maart 1936 lezen we in een advertentie van de Eerste Heemsteedsche courant: “Het bewijs is geleverd, 

nergens beter, wel duurder” Een permanent-wave kostte toen fl 1,50. Onovertroffen wordt de wave zelfs genoemd 

in een advertentie van 29 februari 

1940. U kon toen zelfs gaan voor de 

‘Permanent Wave USA 1939’ voor 

slechts fl.3,50. In een advertentie van 

20 juni 1940 wordt er gesproken van: 

“De zomertijd om blond te zijn”. 

 

Hans van der Linde vertelt: “Vanaf 

1968 is Kapsalon Marja gevestigd op 

de Valkenburgerlaan 91. Later 

verhuisd naar nr. 85 . Vanaf 1936 was 

de Kapsalon van Mevrouw Prijs. Marja 

en Jos Roest huurden toen een kamer 

bij Mevrouw Prijs. Door een 

noodlottig ongeval van mevrouw Prijs 

nemen Marja en Jos de kapsalon over. 

Jos werkte toen nog in een drukkerij, 

maar na de geboorte van hun 

dochters heeft Jos zich ook het 

kappersvak eigen gemaakt. 

 

Al 48 jaar word Kapsalon Marja door 

Jos en Marja gerund. Vanaf  1988 

stroomden ook de 3 dochters binnen 

in het bedrijf, samen met 6 à 7 

medewerkers. Jos en Marja dragen 

nog steeds hun steentje bij. Vanaf 

1979 is de kapsalon gevestigd op nr 

85””. Uit 1977 is er een 

bouwtekening, waarin de gevel van 91 

wordt verandert, omdat het pand een 

woonhuis wordt. De toenfoto is uit 

1970 en toont dus nog de kapperszaak 

op nummer 91, beschikbaar gesteld 

door Hans van der Linde. 

 

 

 



  
Beeldbank NHA 1970 

 

 
30 oktober 1936, de Eerste Heemsteedsche Courant 

 



Valkenburgerlaan toen en nu 20 
Valkenburgerlaan 93 is weliswaar uit dezelfde periode (jaren 20) als de voorgaande panden, maar staat ‘los’ van de 

nummers 71-91. Van 1923 zien we bij de bouwtekeningen van gemeente Heemstede het ontwerp van dit statige 

pand. Duidelijk niet als winkel geprojecteerd, maar in de kamerindeling wordt o.a. gesproken over kantoorruimte. 

Helaas is er geen foto van toen, maar misschien heeft u als lezer nog iets. Boven de Serre een steen met de naam 

“De Viersprong”, van toepassing op het kruispunt waar dit pand aan grenst. In 1925 wordt er links van het pand een 

schuur aangebouwd, later meer aangepast naar een garage. In 1961 vindt er een verbouwing in huis plaats. 

Hoewel niet duidelijk aangegeven is het pand, buiten het gebruik als woonhuis, ook gebruikt als kantoor. Eén van de 

eerste bewoners is de ‘bloembollenkweeker’ Braam geweest. J.M.J. Braam overleed in juni 1942. In het 

adressenboek van januari 1942 wordt dhr. Braam nog genoemd als Directeur van de Coöp. Boerenleenbank. 

In het adressenboek van 1 januari 1948 wordt tuinder Höcker genoemd op Valkenburgerlaan 93. 

In de jaren 60, begin 70 zetelt accountant J.H.J. Bunnik in het pand. Niet duidelijk of hij kantoor aan huis heeft. 

In de jaren 80 wordt Methon BV vermeld op Valkenburgerlaan 93, een bedrijf dat gespecialiseerd is installatie van 

toegangscontroleapparatuur. Methon zit tegenwoordig in Hillegom. 

Thans lezen we op de 

website van “MeetValley: 

“Villa “De Viersprong” in 

Heemstede is de eerste 

aangesloten vergaderlocatie. 

De voormalige 

notariswoning bezit nog vele 

authentieke details 

aangevuld met verschillende 

kunstuitingen. De inrichting 

is een combinatie van 

modern en klassiek. Het 

geheel ademt leven maar 

zeker ook structuur en 

netheid”. 

Op de nufoto van 2 januari 

2017 kunnen we wel 

spreken van “De Viersprong” 

als een fraai statig pand. Op 

google wordt 

‘bvdmproductions’ vermeld 

(anno 2021). 

 

Margot Breeuwer reageerde op het 

artikel: 

“Naar aanleiding van uw artikel 

"Onbekend Heemstede"  in De 

Heemsteder van deze week over de 

villa Valkenburgerlaan 93 heb ik nog 

wat aanvullende informatie voor u. 

Het pand is via Airbnb in zijn geheel te 

huren. Er zijn op de site ook diverse 

foto's van het pand - zowel van de 

buitenkant als de binnenkant en het 

interieur - te vinden. Zie de website 

Airbnb en zoek op Heemstede”. 

 

Katja Bunnik reageerde eveneens op 

het artikel (18 januari 2017): 

“Mijn moeder stuurde me het knipsel 

op uit de krant over het bovenstaande 

adres. Ik kan daar nog wel wat informatie over geven. Toen ik 10 jaar was dus in 1962 verhuisden we vanuit Haarlem 

naar dit huis. Wij waren het gezin Bunnik bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen,4 meisjes en 1 jongen. Ik heb er 

 



tot mijn 18de gewoond. Mijn ouders gingen na 25 jaar scheiden en daarna bleef mijn moeder er nog jaren wonen en 

verhuurde de benedenverdieping aan een jong stel, tot ze vertrok naar de Javalaan. Daarna werd het huis verkocht 

en verder gebruikt als kantoor. Mijn vader was inderdaad registeraccountant maar had geen kantoor aan huis. Hij 

werkte in Amsterdam. Hij is in 2005 overleden. Mijn moeder leeft (2017) nog en is inmiddels 91 jaar en woont in 

woongroep. Ik heb er hier een paar van ons gezin gekopieerd. Twee van mijn zussen wonen nu in Haarlem en 

Heemstede en de rest in Amsterdam”. 

 
 

Valkenburgerlaan toen en nu 21 (Valkenburgerplein 9) 
Valkenburgerplein 9: hier stond voor de oorlog Café-Restaurant “Valkenburg”. De toenfoto komt van het Noord 

Hollands Archief en is van 1936. Links van de foto zien we nog het Molentje. Cees Peper beschreef het pand in 

HeerlijkHeden nr. 107 (2001). In diverse advertenties uit de jaren 20/30 wordt het adres Valkenburgerplein 9 

opgegeven, echter bij de bouwtekeningen van de Gemeente Heemstede wordt het adres Torenlaan 1 vermeld. Het 

pand is gebouwd in 1923. 

“a.s. Zondag Gezellig Strijkje”: H.A. van Meurs nodigt mensen uit voor een bezoekje aan de Lunchroom in het 

Haarlems Dagblad van 24 november 1923. Postzegelverzamelaars kwamen ook aan hun trekken. In de bovenzaal 

werden Hollandse- en Vreemde Postzegels verkocht, lezen we op 1 november 1924. En wat dacht u van dansen. 

Volgens de Eerste Heemsteedsche Courant gaan 6 oktober 1925 de eerste danslessen beginnen onder leiding van 

Migielse en Van Ake. Op 2 februari 1926 zien we in de Eerste Heemsteedsche Courant een oproep voor een 

vergadering van de besturen van de plaatselijke verenigingen om een lokaliteit te verkrijgen, geschikt voor alle 

doeleinden van de verenigingen.  

In het Haarlem’s Dagblad van 6 september 

1926 wordt gevraagd: “eenige nette Kellners, 

een kookster en eenige vrouwen voor 

afwaschwerk, alsmede een nette jongen van 

16 à 17 jaar voor de a.s. Ha-Nij-La-

tentoonstelling.” (Handel-Nijverheid en 

Landbouw?) 

In het Haarlem’s Dagblad van 16 januari 

1929 worden er panden geveild, waaronder Hotel en Lunchroom "Valkenburg" voor de som van fl. 25015,=. In 

dezelfde krant van 12 juni 1929 lezen we het faillissement van J. P. Kuyper, wonende op Valkenburgerplein 9, 

vroeger kastelein, thans buffet chef. St. Nicolaas is ook een trouwe gast, aldus de Eerste Heemsteedsche Courant van 

15 november 1929. 

De vereniging Harmonie “Eensgezindheid” houdt haar halfjaarlijkse ledenvergadering in de bovenzaal en de prijzen 

voor de viswedstrijd “De Dageraad” werden in juli 1930 eveneens uitgereikt in het Café. Ook als repetitielokaal voor 

het “Heemsteedsch Mannenkoor”, waarvan dhr. A. Bak de directeur was werd de lunchroom gebruikt. In een 

advertentie van 29 augustus 1930 kunnen “Heeren Zangers” zich aanmelden. “Een cadeautje van den kerstboom”. 



Het was een lokkertje in de Eerste Heemsteedse Courant van 12 december 1930 voor iedere bezoeker met kind. 

 

De eerste Heemsteedsche Courant maakte op 30 januari 1931 in de rubriek ‘Vergaderingen, Vermakelijkhedes, enz.’ 

bekend dat er op 6 februari een debat-avond zou zijn van de Algemeen Nederlandse Vrouwen Vredebond 

In het adressenboek van 1 januari 1932 lezen we dat ‘Heineken’s Bieren overal verkrijgbaar zijn, maar goed getapt 

alleen op Valkenburgerplein 9 in ‘Lunchroom Valkenburg’ van Jan Stroosma. In het tijdvak 4 tm 16 april 1935 staat 

dat het Café is aangesloten op de Rijkstelefoon met het nummer 29337. Eigenaar was toen I.P. Wester.  

 

In 1937 wordt het pand verbouwd tot 2 villa’s. Een lange geschiedenis heeft dit café dus niet. Op de nufoto van 6 

januari 2017 is niet voor te stellen dat hier een uitgaansetablissement heeft gestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Beeldbank NHA 1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkenburgerlaan toen en nu 22 (afsluiting 1) 
Ter afsluiting van de serie Valkenburgerlaan allereerst een prachtige prent, waaruit we een aantal beelden hebben 

gehaald voor de serie artikeltjes. Deze komt uit de beeldbank van het NHA. Op de kaart staat ‘Valkenburgerstraat’, 

dus deze is nog van voor de omnummering in 1949. 

 

Wat een heerlijke rust straalt deze plaat uit. We zien diverse transportmiddelen, zoals paard en wagen, vrachtauto 

en ook de tram. 

 

In 1881 werd de tramlijn - voornamelijk enkelsporig- in gebruik genomen. De tram (een stoomtram) reed over de 

Binnenweg, Camplaan, Wilhelminaplein, Voorweg, Glipperweg en verder. In de jaren 1900 kwam er elektrificatie van 

de tramlijn en liep de route via de Valkenburgerlaan, dubbelspoor. Op 2 januari 1949 werd de dienst beëindigd. De 

forse trams op hun vaste baan pasten niet meer in de nauwe straten van ons dorp. Vervangend vervoer werd de bus. 

 

Op de nufoto van18 januari 2017 staan we op dezelfde plek als de toenfoto, maar kijken we nu (zoals elke 

woensdag) naar de markt. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valkenburgerlaan toen en nu 23 (afsluiting 2) 
Met deze laatste foto wordt de serie ‘Valkenburgerstraat/Valkenburgerlaan’ definitief afgesloten. Het is een fraaie 

overzichtsfoto uit het NHA van na de oorlog. Net als het vorige beeld kijken we in de richting van de Raadhuisstraat. 

 

De toenfoto is nu wat verder in de tijd t.o.v. de foto van vorige week. Op de foto rijdt een Motorwagen serie A300 

van de NZH met routenummer 1, die richting Bennebroek/Hillegom en over de zgn. Bollenlijn door rijdt richting 

Leiden. Wat natuurlijk ook fraai oogt is de bomenrij langs de kant van de weg. 

Hoewel bussen al lang hun intrede hebben gedaan heeft de tramlijn nog tot 1949 bestaan. Veel mensen kunnen zich 

buslijn 1 nog wel herinneren, die via de Javalaan en Sportparklaan reed. 

 

Op de nufoto van 16 januari 2017 hebben parkeerhavens de plek van de tramrails ingenomen 

 
 

Samenstelling Harry Opheikens 


