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Gedempte Voldersgracht 2   Palazzo 
 

Een buurt met heel veel geschiedenis en aantal 
nieuwe gebouwen waarvan het Palazzo er één van is. 
 
Zoals de straatnaam al zegt is de Gedempte 
Voldersgracht een voormalige gracht die is gedempt. 
Ze vormt een onderdeel van de stadswijk De Vijfhoek. 
Een wijk die vooral bekend staat als het centrum van 
de Haarlemse lakenindustrie in de 16de en 17de eeuw. 
Lakenindustrie en vollen horen bij elkaar. Vollen is 
een procesonderdeel waarbij het laken door volders 
zacht en schoon wordt gemaakt door ze samen met 
schoonmaakmiddelen tussen de rollen van volmolens 
te persen. Alle vuiligheid werd daarmee verwijderd en 
belandde in de gracht. Een hele vieze aangelegenheid 
die veel stank veroorzaakte. 
De straatnaam is van deze bezigheid afgeleid. In de 
wijk zijn trouwens meer straten die met hun naam 
verwijzen naar de lakenindustrie. 
 
Zo rond 1850 vonden er grote veranderingen in dit 
stukje van Vijfhoek plaats. Zo werd de stadsmuur 

gesloopt en enige tientallen jaren later een aantal grachten gedempt. Zo ontstonden hier onder andere de 
Wilhelminastraat, de Keizersstraat, de Gedempte Raamgracht, het Sophiaplein en de Gedempte 
Voldersgracht. Wel even wat anders. Ongeveer daar waar nu het Palazzo staat, werd in 1885 een gasfabriek 
gebouwd met twee enorme gashouders door The Imperial Continental Gas Assosiation (ICGA). Deze 
gasfabriek leverde aan heel Haarlem energie. In 1902 beëindigde de gemeente vanwege grote vervuiling de 
overeenkomst en werd aan de Oude Weg in de Waarderpolder een nieuwe gasfabriek neergezet. Op het 
terrein van de gesloopte fabriek werden 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. Ook kwamen er op het terrein twee kerken met hun bijgebouwen, 
zoals de huidige Jopenkerk. 
 
Rond het jaar 2000 heeft het gebied weer een 
enorme verandering ondergaan. Met veel nieuw-
bouw heeft het een totaal ander gezicht gekregen. 
Het Palazzo is daar onderdeel van. Gebouwd naast de 
Vrijzinnig Hervormde Kerk (nu Jopenkerk) zie je een 
soort klassieke palazzi zoals je wel in Rome aantreft. 
Het gebouw bestaat uit acht appartementen over 
vier woonlagen. Opvallend zijn de holle en bolle 
zijmuren, de balkons met gedraaide spijlen, de ge-
bogen daklijst en het bijzondere metselverband 
waardoor steen en voeg even dik lijken. Het geheel 
heeft een elegante uitstraling waaraan het grote 
stenen tableau boven de toegangsdeur niet weinig 
bijdraagt. 
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