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Floraplein 25 A en 25B     Paardenhoofden 
 

Het Florapark en het Floraplein horen bij 
elkaar. Vroeger heette het geheel het Haze-
patersveld. Vernoemd naar Haesje Pater. 
Deze familie woonde in de 17de eeuw op een 
boerderij aan de tegenwoordige Wagenweg.  
Dat het hier nu Florapark en Floraplein heet is 
te danken aan de bloementeelt rondom 
Haarlem; Flora is de bloemengodin.  
Het veld kwam uiteindelijk in bezit van de 
Haarlemse doopsgezinde gemeente die het in 
1873 aan de gemeente Haarlem verkocht 
onder voorwaarde dat er een fraai villapark 
zou worden aangelegd. Architect L.P Zocher 
maakte in hetzelfde jaar al een ontwerp  
 

Het kan snel gaan want in 1877 werden de eerste villa’s al gebouwd. Het waren grote mooie huizen die 
bedoeld waren om de welgestelde burger vanuit de binnenstad naar dit nieuwe stadsdeel te lokken. Dat was 
recent al gelukt bij het Kenaupark, het Frederikspark en de Bolwerken. Niet verwonderlijk, want de 
Haarlemse binnenstad werd door de grote bevolkingsgroei en de vestiging van kleine fabriekjes steeds 
minder aantrekkelijk door stank, lawaai en drukte. 
In dezelfde tijd werd de buitenkant van Haarlem steeds beter bereikbaar door de komst van het spoor en de 
tram en daarmee voor degenen die het konden betalen een prima alternatief. De gemeente stimuleerde dat 
ook, want men wilde de gegoede burger graag binnen de gemeentegrenzen houden. Vooral deze brachten 
toentertijd een belangrijk deel van de gemeentebelastingen op. 
 
In een verscholen hoekje van het Floraplein zit een garage verborgen. Wellicht één van de oudste nog 
bestaande garages in Haarlem. Begonnen in 1924 in een complex voor het stallen van paarden en rijtuigen. 
Iets waarvoor genoeg belangstelling was in deze buurt met grote huizen, maar zonder stalling.  
In 1991 werd het garagebedrijf verkocht maar bleef onder dezelfde naam, J.J. Willemsen, doorgaan. Het 
bedrijf had in die jaren een goede naam opgebouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een geschiedenis van wonen en werken  die het pand juist zo interessant maakt. De Stichting Geveltekens 
Vereniging Haerlem (SGVH) is dan ook heel blij met de paardenhoofden in de gevel. Deze geven de vroegste 
historie van het pand aan. Namelijk de tijd dat er nog paarden en rijtuigen konden worden gestald  waarmee 
de rijkdom in de buurt mooi wordt geïllustreerd. 
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