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Kleverparkweg 79             Esculaap 

 
Rond de eeuwwisseling in 1900 werd het Kleverpark 
aangelegd in de voormalige Schoterveenpolder. Dat 
was hard nodig omdat de stad Haarlem in die jaren 
sterk groeide. Gemeentelijke grenswijzigingen zoals de 
annexatie in de Schoterveenpolder brachten hier de 
huizenbouw in een hogere versnelling. 
De bekende tuinarchitect Leonard Springer heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het ontwerp van de Klever-
parkbuurt. Aan hem is het vele groen in de wijk te 
danken.  
 
In dit deel van het Kleverpark werden grote mooi uit-
gevoerde huizen neergezet. Helaas waren er geen of 
anders slechte verbindingen met de Haarlemse 
binnenstad. Dat was de reden dat de animo om naar 
hier te verhuizen in het begin niet al te groot was. 
Later vormde de tram een goede verbinding. 
 
Architecten hebben hier goed werk gehad. Ook van 
Han van Loghem, de bekende Haarlemse architect met 
vooruitstrevende ideeën, heeft een flink gedeelte van 
de Kleverparkweg (nummers 99 - 155) ontworpen. Het 

blokje huizen met de nummers Kleverparkweg 67 t/m 83 staat op naam van de architect J.A.G. van der Steur. 
 
Kleverparkweg 79 was zo groot dat het een aantrekkelijk pand was voor arts. Zo heeft hier jarenlang huidarts 
H.J. Dirksen zijn praktijk gehad.  
Dat hier een arts zat was herkenbaar aan de tegel boven de 
voordeur met daarop een esculaap. De voorstelling van de zich om 
een staf kronkelende slang is geglazuurd. De slang staat hier 
symbool voor de genezing, omdat het dier zijn huid kan afwerpen, 
wat staat voor het herboren worden en genezing. Hoe treffend voor 
een huisarts. 
De esculaap werd vroeger veel door artsen gebruikt als plaatje op 
de voorruit van hun auto en soms ook als uithangbord voor 
apotheken. 
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Kleverparkweg met van links naar rechts 69 t/m 83 in 1917 


