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Rozenhagenstraat    Vier Jaargetijden 

 

De Rozenhagenstraat is onderdeel van de Patrimoniumbuurt. 

Deze wijk werd in 1921 ontworpen door de architecten T.J. 

Kuipers en A.U. Ingwersen in opdracht van de gereformeerde 

woningstichting Patrimonium. De buurt werd tussen 1921 en 

1923 gebouwd. In totaal zijn in de wijk uiteindelijk zo’n 530 

woningen te vinden. Driekwart van de woningen is een sociale 

huurwoning.  

Opvallend is dat de huizen nagenoeg allemaal dezelfde 

bouwstijl vertonen. Ook in de kleuren en een ligusterheg in de 

voortuin zijn ze gelijk. Daarnaast veel karakteristieke elementen 

zoals glas-in-lood, ronde poorten, overhangende dakspanten en ornamenten zoals met name gevelstenen. 

Deze stijl leidde ertoe dat deze charmante buurt in 2010 een gemeentelijk monument mocht worden.  

 

De Patrimoniumbuurt, zoals het vandaag de dag heet, noemde men vroeger wel de Rozenhagenbuurt of de 

Psalmenbuurt. Dit laatste doordat door de inspanningen van de gereformeerde woningbouwvereniging Patri-

monium hier een echt gereformeerd bolwerk was ontstaan.  

Patrimonium is één van de weinige woningbouwverenigingen van voor de Tweede Wereldoorlog die nog 

steeds onder dezelfde naam bestaat. De naam Patrimonium is een afgeleide van het Nederlandsche Werk-

liedenverbond Patrimonium die in 1877 in Amsterdam werd opgericht. In 1882 ontstaat in Haarlem een aparte 

afdeling. Daadwerkelijk kon er pas wat op het gebied van woningbouw gebeuren na de invoering van de 

Woningwet in 1901. Toen ontstonden er de broodnodige subsidiemogelijkheden.  

In 1918 werd vanuit de aparte afdeling Haarlem de woningbouwvereniging Patrimonium opgericht. Met 

subsidies starten zij meteen met huizen aan het Brouwersplein in de Leidsebuurt en met plannen voor de 

Patrimoniumbuurt. Het moest een wijk worden met een tuinwijkachtig karakter en met een school, een kerk 

en vijf buurtwinkels, in principe zelfvoorzienend. De huizen werden zo ontworpen dat ze de woonkamer op het 

zuiden hebben. Het resultaat mag nog steeds gezien worden. 

 

De Rozenhagenstraat kreeg een aantal gevelstenen. Deze vertonen afbeeldingen van de vier jaargetijden, 

lente, zomer, herfst en winter. 

  

Patrimonium heeft iets met gevelstenen. In de hele wijk zie je er verschillende, waaronder hele mooie. Ook in 

andere woningbouw van Patrimonium vind je ze vaak terug, zoals in de Leidse buurt 

 

De Patrimoniumbuurt is gebouwd op de grond van kwekerij Rozenhagen van Zocher. Straatnamen herinneren 

daar nog aan. Trouwens toen de wijk werd gebouwd dacht de vereniging er aan om de straatnamen te ver-

noemen naar belangrijke voorlieden van de vakbeweging. Dit voorstel werd door de gemeente afgewezen. 
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