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Tempeliersstraat 58 - 70         De Blauwe Tram 
 

De Tempeliersstraat is nog steeds druk met ver-
keer. Nu is het niet meer de tram die de aandacht 
trekt, maar zijn het de vele bussen. 
 
De NZH-tram, beter bekend als “De Blauwe Tram” 
naar zijn karakteristieke donkerblauwe kleur, 
reed jaren tussen Amsterdam en Zandvoort. Op 
31 augustus 1957 vond de laatste rit plaats.  
 
De Tempeliersstraat was een belangrijk knoop-
punt op de route. Er stonden altijd wel mensen te 
wachten of er kwamen mensen aan. Een aan-
trekkelijk punt voor winkeltjes. Die waren er dan 
ook op een pleintje. Een soort inham aan de 

zuidzijde van de straat. Kleine winkeltjes zoals een wolwinkel, toepasselijk geheten “Wollana”, een 
kapperszaak voor wie netjes de tram in wilde of na de tram op bezoek ging. Natuurlijk een sigarenwinkeltje 
voor een snel rokertje. Het pleintje werd ook wel het “Blauwe Pleintje” genoemd. 
 
Het “Blauwe Pleintje” is niet meer. Gevallen onder de 
slopershamer en nu bebouwd met een groot gebouw met 
ruimte voor winkels, een openbare fietsenstalling en zes 
woningen. Om de op deze plek voormalige halte van de 
Blauwe Tram in herinnering te houden is het complex “De 
Blauwe Tram genoemd”. Als kers op de taart is een 
gevelsteen geplaatst die niet verrassend ook “De Blauwe 
Tram” heet. Vanwege hun kennis op dit gebied is voor de 
realisatie de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem 
(SGVH) ingeschakeld. Deze zocht contact met de 

kunstenaar Koos Boomstra uit Utrecht voor het maken 
van de gevelsteen. Dit heeft geleid tot de steen die je 
in de gevel van het pand kunt vinden ter hoogte van 
de eerste verdieping. Wat je ziet is een afbeelding van 
de Blauwe Tram bij de halte waar drie passagiers staan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te wachten: een bol wol, een sigaar en een kappersschaar. 
Met zijn drieën mooie toepasselijke symbolen voor de 
winkeltjes die op het pleintje waren. Het jaartal 2009 in het haltebord is gelijk aan het jaar waarin de steen 
werd geplaatst. In de tram is 1957 te lezen, het laatste jaar waarin de tram nog reed. 
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