
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Florapark 14   -  Bos en Vaartschool – d.d.  20220320   -  MS    -  1  - 

 

Florapark 14           Bos en Vaartschool 
 

De Bos en Vaartschool is sinds 1963 gelegen in het chique 19de 
eeuwse Florapark. Vroeger bevond zich hier een deel van de 
nog steeds bestaande Haarlemmerhout. Aan het eind van de 
19de eeuw werden in het Florapark de eerste riante villa’s ge-
bouwd voor rijke Haarlemmers die de drukke binnenstad wilden 
ontvluchten en de rust en ruimte van de buitenwijken zochten. 
Het Florapark werd door Zocher als villawijk ontworpen en 
heette toen het Hazepatersveld. De naam kwam van de 
weduwe Haesje Pater die hier een boerderij had. Haar vader 
had het veld in pacht als weiland.  
De nieuwe naam Florapark komt van de godin Flora in 
combinatie met de vele voormalige bloemkwekerijen in de 
omtrek. 
 
In een deel van de villa Petit uit 1894, op het adres Florapark 14, 
kwam in 1922 een school voor lager onderwijs. In 1939 moest 
de villa plaatsmaken 
voor nieuwbouw. In 
1984 werd het com-
plex van de school 

nog wat verder uitgebreid.  
 
De villa Petit was met haar bouw heel opvallend. De school die in 
haar plaats kwam is daarentegen heel terughoudend in het groen 
verscholen. 
 
De Bos en Vaartschool is een fusie van de basisscholen Haarlem-
merhout (Bos) en de Cruquius aan de Leidsevaart (Vaart) en heeft 
sinds het schooljaar 2016 - 2017 de beschikking over een flinke uitbreiding van het schoolgebouw. Met de 
nieuwe aanbouw kon de locatie Leidsevaart worden gesloten. In de nieuwbouw was nu ook ruimte voor een 
aula en een theaterruimte, samen met een centrale bibliotheek en meer computervoorzieningen. 
 
Tijdens de bouw van de uitbreiding heeft de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) het school-
bestuur en de architect van het gebouw, Hoekstra architecten, gevraagd of zij niets iets van een gevelteken 

op de zijgevel van de nieuwe uitbreiding wilden laten aan-
brengen. De gevel leent zich daar uitstekend voor. Ook wist de 
SGVH dat de school een heel leuk en mooi logo heeft. Dit logo is 
ontworpen door Joost Swarte, een bekende Haarlemse  kunste-
naar en striptekenaar ten tijde dat zijn kinderen daar naar 
school gingen.  
 
Het ontwerp bestaat uit een vrolijk spelend kind dat hinkelend 
met één been in het Bos springt en met de andere voet in de 
Vaart danst. Het is een bijzondere verbeelding van de naam van 
de school Bos en Vaart, een prachtig logo en een fraai 
gevelteken. Dit logo is uit een ronde plaat aluminium gesneden 
en in 2016 samen met de naam van school op de zijmuur 
aangebracht. Het is klein, maar wel heel leuk. 
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