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Beukenstraat 2 - hoek Eikenstraat        Sint Bavo 1921 
 

In het begin 20ste eeuw kregen de zogenaamde 
arbeidersbuurten in Haarlem hun vorm Denk 
hiervoor maar aan Het Rozenprieel en de Leidse-
buurt.  
Een rechthoekig patroon van elkaar kruisende 
straten bleek daar wel efficiënt, maar ook saai. 
De roep naar meer variatie kreeg steeds meer 
stem. Met de toename van de economie en met 
rijkssteun kon daar gehoor aan worden gegeven. 
Tussen 1917 en 1926 ontstonden in Haarlem 
wooncomplexen die geïnspireerd zijn op de 
Engelse Tuinstad en op het voorbeeld van Ber-
lage in Amsterdam-Zuid.  
 
Tuindorpen moesten het worden. Dorpen op zich 

in een groene, rustige omgeving met wat winkels. Huizen met eigen tuintjes en meer openbare ruimte in de 
vorm van pleintjes of plantsoenen om de arbeider voor wie deze buurten zijn bedoeld zich thuis te laten 
voelen. Een ideaal woonoord dat naar de mening van de beschaving van de bewoners ten goede zal komen. 
Dit was ook het doel dat de woningbouwverenigingen voor ogen hadden. “Een verantwoord bewoond huis 
houdt de beheerkosten laag”, was ook de gedachte. 
 
De grote bevolkingsgroei in het begin van de 20ste eeuw leidde tot veel woningbouw in Schoten. Vanaf 1919 
tot 1927, het jaar van de annexatie door de Haarlem, bouwen verschillende woningbouwverenigingen in 
Schoten vele woningen zoals in de Beukenstraat. De vele besloten, intieme pleintjes maken de Bomenbuurt 
extra aantrekkelijk. Gebouwd werd door woningbouwverenigingen Volkshuishuisvesting, Eigen Haard en Sint 
Bavo. 
 
Het Rooms-katholieke Sint Bavo werd in 1915 opgericht op 
coöperatieve grondslag. Zij verzorgde de bouw van veelal aan-
eengesloten goedkope laagbouw. Eind jaren dertig was de 
Bomenbuurt voltooid. 
 
In het hoekhuis Beukenstraat / Eikenstraat is een gevelsteen van 
gebakken aardewerk van de woningbouwvereniging St. Bavo 
opgenomen met het jaartal van de bouw. 
 
De indeling van deze nieuwe woningen was in die tijd bijna 
overal gelijk: een woonkamer, een klein eetkamertje en boven 
drie slaapkamers voor ouders, dochters en zonen, zodat 
onwenselijke situaties op het gebied van de zedelijkheid niet 
hoefden voor te komen. 
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           Oasen in de woestijn – 100 jaar woningwet in Haarlem 


