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Zijlvest 29 - De Raakspoort  -  Gevelornamenten e.d.      Jaarverslag 2011 

 
 
De straat De Raaks is van oorsprong een waterloop die in 1868 is gedempt. Door de 
stadsuitbreiding in de 15e eeuw over de oude stadsgracht (Oude Gracht), kwam het Raaksgebied 
binnen de stad te liggen. Op de kruising van De Raaks met de nieuwe stadsgracht (de Leidsevaart), 
werden twee torens gebouwd die met een ketting (een 'raaks') over het water een waterpoort 
vormden. Deze twee torens zijn in 1866 gesloopt.  
Rond 1850 werd de stadsmuur afgebroken en de omwalling gesloopt. Halverwege de 19e eeuw 
ontstond het idee de Haarlemse grachten te dempen. Vanaf eind jaren 50 tot ongeveer 1880 zijn 
diverse grachten in het Raaksgebied gedempt. Hierdoor zijn o.a. de straten Keizersstraat en 
Wilhelminastraat ontstaan.  
In 1885 bouwde The Imperial Continental Gas assosiation (ICGA) een fabriek op het terrein tussen 
Vestesteeg, Voldersgracht en de stadsgracht. Deze gasfabriek leverde aan heel Haarlem energie. Al 
snel vond uitbreiding van de fabriek plaats tussen Vestestraat en Raaks met twee gashouders en 
bedrijfsgebouwen. In 1902 beëindigde de gemeente de overeenkomst met de fabriek en werd deze 
gesloopt. 
Op het terrein van de gesloopte gasfabriek zijn vanaf 1906 drie scholen gebouwd. De HBS-B aan de 
Oude Zijlvest 27, de MULO aan de Jacobstraat 2 en de HBS-A aan de Zijlvest 25a. Alle naar 
ontwerp of onder supervisie van ir. L.C. Dumont, directeur Openbare werken van 1902 tot 1927. 
Daarnaast zijn er op het terrein twee kerken met hun bijgebouwen gebouwd. 
Naast de Zijlweg werd de Raaks in de 20e eeuw vanuit westelijke richting een belangrijke toegang 
tot de stad. De westkant van De Raaks was vrij breed. De oostkant van De Raaks is in 1936 
verbreed door de sloop van het pand op de zuidelijke hoek met de Gedempte Oude Gracht. 
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Op 6 april 2005 worden de beelden weer van het dak getakeld nadat er een lange strijd aan vooraf 
was gegaan. Wel slopen / Niet slopen van de HBS-A.  
 

 
 
 
Maar in 2003 speelde het al binnen de afdelingen van de gemeente dat er ornamenten van de HBS-
A en het Gymlokaal aan de Gedempte Voldersgracht behouden moesten blijven. Vanuit de 
Haarlemse bevolking was er genoeg druk opgelegd dat als er gesloopt werd niet alles weg kon. Er 
werden lijstjes samengesteld met de ornamenten er op welke weer ergens een plaats moesten 
krijgen. Jur Visser drong en bij Chris van Velzen op aan dat de ornamenten niet buiten Haarlem 
terecht mochten komen. Nee, ze moeten een plek in Haarlem krijgen en het liefst in de Raakspoort 
werd er gesteld. 
Gelukkig was Chris van Velsen dezelfde mening toegedaan. Hij gaf in zijn opdracht aan de architect 
van de Raakspoort Peter Wilson mee dat hij in zijn ontwerp de ornamenten van het opgestelde lijstje 
een plek moest geven.  
Het nieuwe gebouw is gerealiseerd binnen het Raaksproject op de hoek van de Raaks en de 
Zijlvest. Het is een multifunctioneel gebouw en huisvest naast de gemeentelijke kantoren met 
publiekshal ook een bioscoop. Er zit zo’n 11.000 m2 kantoorruimte (inclusief de publiekshal) in. 
Omdat het gebouw als een blok met een straatje er door is ontworpen ontstonden meerdere gevels 
waarin de ornamenten konden worden opgenomen. 
Omdat ik binnen de gemeente vaak met een dubbele pet op loop als Ontwerper bij Stedelijke 
Projecten en als voorzitter Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem kreeg ik de schone taak van 
Ivar Dijk en Annemariecke Schneider de projectmanagers van het werk de ornamenten te laten 
restaureren en er voor zorg te dragen dat deze in overleg met het architecten bureau van Bolles + 
Wilson geplaatst werden. 
 
Het Haarlemse bedrijf Swaalf Natuursteen mocht uiteindelijk de ornamenten gaan restaureren. De 
meeste  werkzaamheden werden door Joep van Opzeeland uitgevoerd. Swaalf natuursteen heeft 
alle ornamenten naar de kassen van Hout en plantsoenen overgebracht want daar mochten zij de 
beelden gaan restaureren. Hier stonden de beelden veilig en droog. 
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De Handel en De Nijverheid, 
 
Beide beelden in zandsteen in uitgevoerd zijn schoongespoten 
met de hogedrukspuit. Hierna  zijn er kleurproeven gemaakt 
voor de reparatie mortel. Uiteindelijk werd het: een Jahn 
mortel, kleur basiskalksteen, aangevuld met ijzeroxidegroen, 
ijzeroxidezwart en geel oker. Bij elke proef was de definitieve 
kleur pas na 3 dagen zichtbaar. 
Na het verwijderen van de sokkels en loden ankers, zijn alle 
scheuren en beschadigingen opgehakt en de ingevreten 
plekken van het steen. 
De Nijverheid had veel schade: miste de rechterhand, had 
zwaar beschadigde boeken, de plooien in het gewaad, het 
gezicht, de haren, en er zat een groot gat in de rug. Na het 
aanbrengen van een koperen wapening voor de hand, kon het 
opbouwen beginnen met dunne laagjes Jahnmortel. Een 
natuursteenherstelmortel aangemaakt met water 
Beeld De Handel had behoorlijk veel schade, de staf was weg, 
het bloemornament bij de benen zwaar beschadigd, de plooien 
in het gewaad, de schelp op de helm en de vingers van de 
linkerhand waren weg. 
Bij dit beeld is met koper een wapening gemaakt voor de staf, 
de schelp op de helm, en de vingers om daarna alles weer op 
te bouwen met dunne laagjes Jahnmortel. Alles aan de hand 
van een historische foto. Daarna zijn beide beelden 2 x 
geïmpregneerd met Moeller Stone Care, silaan-impregnering 
voor zandsteen. Er is ruim 7 liter van dit materiaal per beeld 
opgegaan. Eind november 2009 waren de beelden van Louis 
Vreugde klaar voor een nieuw leven. 

 
 
 
 
 
MjB 
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In hun nieuwe leven hebben de beelden niet meer een plek naast elkaar gekregen  maar 
gescheiden van elkaar en niet meer zo hoog op het gebouw. De God van de  Handel staat nu 

op het transformator huisje bij de entree van de Parkeergarage. 

 
Jos F 
 
 
 
Terwijl de god van de Handel over het 
nieuwe binnenplein kijkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MjB 
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In dezelfde periode ging de gemeente de opslag van het gemeentelijk bezit welke opgeslagen lagen 
op de werf in de Waarderpolder opruimen. Hier lagen ook de zeven reliëfstenen opgeslagen welke 
het Scheppingsverhaal verbeelden. Deze zijn afkomstig uit het in 1999 gesloopte pand van Joh. 
Enschede in de Lange Begijnestraat 11. Hier zijn de stenen tijdens de bouw in 1955 gemetseld. 
Maar ook bij deze sloop ging een strijd vooraf en wel tussen Matt van Rooden die de strijd aan ging 
met het Gemeentelijk Grondbedrijf . Hij begon een korte maar hevige kruistocht voor het behoud van 
de reliëfs. Aanvankelijk leek het er somber uit te zien. Van Rooden kwam via het gemeentelijk 
grondbedrijf aan de weet dat er al een 
mondelinge opdracht voor sloop van het 
Enschedégebouw was gegeven en daarbij 
was in het geheel geen rekening gehouden 
met het zevendelige kunstwerk van Joop 
Veldheer. Er was geen overleg geweest 
om de beelden te behouden. Gelukkig 
weten we nu wie er zijn gelijk kreeg. 
Samen met Chris van Velsen hebben we 
het Scheppingsverhaal via de architect ook 
een plaats in een van de gevels van De 
Raaks weten te geven. 
 
 
Het in 1999 gesloopte gebouw van Johan 

Enschede net de gevel reliëfs hoog in de gevel. 
    Jos F 
 
 
Het Scheppingsverhaal 
De zeven gevelstenen zijn gehouwen uit Franse Kalkzandsteen. Joep van Opzeeland is begonnen 
het steens metselwerk wat er nog omheen zat voorzichtig te verwijderen. Hierna zijn de stenen ook 
gereinigd. De beschadigingen en scheuren 
opgehakt en gevuld en bijgewerkt met de Jahn M70 
mortel. Omdat in de nieuwe situatie op de Raaks de 
beelden maar een halve steen in de muur zouden 
komen, en ze voorheen een steendiep in de muur 
zaten, is het verschil behakt overeenkomstig de 
bestaande afwerking omdat dit nu in het zicht zou 
komen. Daarna zijn de schone beelden 2 x 
geïmpregneerd met Moeller Stone Care, silaan-
impregnering voor kalksteen. 
De stenen kregen een plaats in de zijgevel. Niet 
meer het verhaal lezend van links naar rechts maar 
lezend vanuit de stad. Met als 1e  steen 1. Hemel 
en aarde  -  Licht en duisternis. 2e Scheiding der 
wateren - Het uitspansel. 3e  Zee en Land -  Plant  

 MjB 
en vrucht. 4e . Zon, maan en 
sterren. 5e Vissen en vogels. 
6e  Dieren en mens en als 7e 
na een week van werken 
richting duin en strand voor De 
rustdag.  
 
 
 
 
 
 
 
Jos F 
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Entreebogen van de HBS-A  
           Jos F 

 
Ook de twee omlijstingen van de entrees van de HBS-A met hun mooie wapens van Haarlem als 
Sluitsteen zijn behouden gebleven. De twee gemeentelijke 
ambtenaren Bart Uittenhout en Philip Groen die vanuit de afdeling 
Monumentenzorg zich eerst hadden ingespannen om de HBS te 
behouden en erna de lijst hebben samengesteld welke onderdelen 
behouden moesten blijven. 
Na de sloop van de HBS werden de stukken boog overgebracht naar 
het opslag terrein van de gemeente waar beide zandstenen bogen als 
puzzelstukken verspreid werden neergelegd. 
De drie bovenste stenen van de Noordboog zaten nog vast op een 

betonlatei welke 
met de bouw van 
de HBS-A tegen 
de boog was 
gestort. Het was 
niet bekend of er 
ankers in zaten.  
     Jos F 
Het middendeel van de latei, zo'n 80 cm beton 
heeft Joep van Opzeeland eerst doorgehakt en 
het betonijzer weggezaagd. Vervolgens met twee 
slagen met een voorhamer de boel laten 
schrikken en met goed resultaat, het geheel 
zakte in vijf delen onbeschadigd uiteen. 
Daarna schoonmaken met de hoge druk spuit, 
cementresten verwijderen, ophakken van de 
beschadigingen en scheuren, en stoppen en 
aanhelen met Monolite, een herstelmortel met 
een zuur als harder, aangevuld met 
ijzeroxidegroen en cadmium rood medium 
kleurpoeder. De blokken zijn twee keer 
geïmpregneerd met Moeller Stone Care, silaan-
impregnering voor zandsteen. Hierna was Joep 
zijn eerste werk aan de entreepoorten klaar. Hij 
was blij met de hulp van  Piet Kamphuis en zijn 
medewerkers van de Stadskweektuin voor hun 

MjB altijd bereidwillige assistentie bij het verplaatsen van de stenen tijdens zijn 
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werkzaamheden. De onderdelen verhuisden naar de werkplaats van Swaalf omdat de losse 
onderdelen van de bogen weer als een boog in elkaar gezet moesten worden en op een stalen 
constructie worden aangebracht. Daar de bogen 
nu een sier functie kregen aan het gebouw waar 
de gemeente hun intrek zouden nemen leek het 
mij wel fraai om de wapenemblemen van Haarlem 
te polychromeren. 
Dit is besproken en goed bevonden. Deze 
werkzaamheden zijn door Olga Van den Klooster 
uitgevoerd. 
 
Half mei 2010 zijn de stenen  van de bogen zo 
nauwkeurig mogelijk tegen elkaar gelegd om de 
maten te kunnen nemen voor de te maken 
staalconstructies. 
In september 2010 waren de staalconstructies, 
waar de bogen op bevestigd moesten worden, 
klaar.            MjB 
Na het maken van de boormallen, volgde het boren van 3 cm brede gaten en het met papier 
afplakken van de randen om lijmvlekken te voorkomen. Na het maken van een werkvloer rondom de 
staalconstructie kon het lijmen beginnen, als eerste van de Entreeboog.  
Vanwege de doken moesten de bogen, horizontaal, van boven naar beneden in elkaar gezet 
worden. Er konden maar twee blokken per dag verlijmd worden i.v.m. de  hardingstijd. Welke is: na 1 
dag licht-, en na 7 dagen volledig belastbaar. 
Nadat alles voldoende was 
uitgehard is het geheel is op de 
staalconstructie geschoven. 
Gezien het gewicht was dit al 
een operatie op zich was. Dit 
moest ook op deze manier omdat 
de onderste doken op de 
staalconstructie gelast waren. 
Half november 2010 stonden de 
bogen overeind en konden de 
lijmnaden uitgeslepen en 
gevoegd worden: de voor- en 
binnenkant met Monolite en de 
zij- en achterkant met witte 
cement (1:3). 
De blokken van de bogen zijn 
aan elkaar bevestigd met lijm, 
Akepox 2030 2-componenten 
epoxyharslijm en 30 cm lange en 
2,2 cm dikke RVS doken.   
            MjB 
En als scheiding tussen het staal en de steen staan  
de bogen op een ± 1½ cm dikke loodplak. 
Begin januari 2011 stonden beide bogen pontificaal 
overeind, met de wapenschilden gepolychromeerd, 
klaar voor vervoer. 
Nadat al deze werkzaamheden klaar waren kon 
Dura Vermeer de hoofdaannemer aan de bak. Zij 
moesten de poorten plaatse. De hoofdentreepoort 
heeft een plek gekregen in de onderdoorgang gevel 
aan de Zijlsingel kant en andere poort aan de gevel 
van de Raaks. 

 
 

     MjB 
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Gevelsteen De Stoomboot 
 
Deze steen zat aan de kant van de 
Vestestraat. De steen bestaat niet zoals 
het in eerste instantie lijkt uit een stuk 
maar is opgebouwd uit een rechthoekig 
cartouche van blokjes composietsteen 
met een sierlijstje er in. Als gevelsteen is 
er een stoomboot afgebeeld in een 
onstuimige zee. 
De gevelsteen bestaat uit 4 grote delen 
en een rand van 16 delen, welke 
voorzichtig losgehakt moesten worden, 
zodat hij niet zou breken. Daarna zijn 
alle stukken schoongemaakt en alle 
beschadigingen gerepareerd met 
Monolite. 
Eind januari 2010 is het reliëf  verlijmd  

      MjB 
 
op een natuurstenen serpentino plaat met Akepox 2030 2-
componenten epoxyharslijm. Omdat de reliëfstukken niet 
allemaal even dik waren moesten er verschillende 
vulstukken aangebracht worden. 
Daarna zijn de voegen van de delen gevuld met Monolite. 
Na een ruime uithardingstijd is begin maart 2010 het geheel 
2 x geïmpregneerd met Moeller Stone Care, silaan-
impregnering voor kalksteen en keramiek en kon ook deze 
steen worden geplaatst.  
De steen is op de hoek van de Zijlsingel en Raaks geplaatst. 
 

MjB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MjB 
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De herdenkingssteen 
 
Als laatste is binnen in de entree van het personeel de steen geplaatst die vroeger in de hal van de 
Openbare Haarlemse Handelsschool, nadien HBS-A genaamd zat ingemetseld. Aan deze steen 
hoefde gelukkig niet zoveel te gebeuren dan een mooie ophanglijst te maken en het plaatsen.  
De steen werd ter gelegenheid van de ingebruikname van het gebouw in 1915, door de leerlingen 
aangeboden aan de directeur der school de heer Dr. A. Borgman. Nu  zesennegentig jaar later 
wordt de steen onthuld door Wethouder Pieter Heiliegers bij de ingebruikneming van de nieuwe  
Raakspoort en bij het 100 jarig jubileum van de Vereniging van Oud leerlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MjB 
 

 
Wethouder Pieter Heiliegers met dhr Hans Vosshard voorzitter van de oud leerlingen van de HBS-A 
 
We hebben niet alles kunnen herplaatsen maar voor de overige stenen gaan we verder zoeken om 
ook deze een geschikte plek in Haarlem te geven. 
 
      
Martin Busker 
met dank aan Joep van Opzeeland 
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