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Crayenesterlaan 136              Kraai 
 

Wat doet deze poort hier 
met daarachter een op-
rijlaan? Op elk zuiltje 
staat een kraai.  
De combinatie met de 
straatnaam: Crayenester-
laan brengt je een heel 
eind in de goede richting. 
 
Crayenenest, zoals het 
hier vroeger heette, was 
de naam een bepaald ge-
deelte van Heemstede 
waar toentertijd het Huis 
te Crayenest zou hebben 

gestaan. Ook het nabij gelegen watertje kreeg zijn naam naar het Huis te Crayenest: de Crayenestervaart. 
Vroeger heette het nog Gasthuisvaart naar het Sint Elisabeths- of Grote Gasthuis, die hier veel land in bezit 
had. Sinds de annexatie van dit deel van Heemstede in 1927 vormt de vaart hier gedeeltelijk de grens tussen 
Heemstede en Haarlem. 
 
In feite was Crayenest een buurtschap bij de ambachtsheerlijkheid Heemstede. Het Sint Elisabeths Gasthuis 
kreeg hier in de Middeleeuwen vele gronden die zij verpachtte aan boeren en later aan blekers. Daarmee  
leverde het geld op die de regeneten van het ziekenhuis ten goede kwamen. Rond 1900 eindigde het 
buurtschap en ging het een onderdeel vormen van Heemstede. In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn  
veel villa’s in het gebied gebouwd, zoals het huis De Kraaienhorst. Dit huis is inmiddels ook verdwenen en de 
huidige nieuwbouw heeft de plaats ingenomen.  
 
Naar de nieuwbouw die zich langs de Crayenestervaart bevindt 
is de bewuste oprijlaan met poort. Om de herinnering aan de 
vroegere naam van dit gebied en het huis dat hier heeft 
gestaan levend te houden, is in ieder van de stenen paaltjes 
van de poort een gebakken tegel opgenomen met de 
afbeelding van een kraai. De vogel zit op een soort trapje in het 
metselwerk en ook in zijn rug vind je dat terug. 
 
Volgens de gegevens van de Stichting Geveltekens Vereniging 
Haerlem zijn de tegels in 1993 aangebracht naar een ontwerp 
van de Haarlemse architect Nico Andriessen. 
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