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Uit den Bosstraat 15        Scheepjes 
 

De Uit den Bosstraat is gelegen in het Haarlemse Bosch en 
Vaart-kwartier. Een relatief nieuwe wijk die vanaf het 
begin van de 20ste eeuw, goed 100 jaar geleden, is 
ontstaan. Je vindt haar tussen de Haarlemmerhout (Bosch) 
en de Leidsevaart (Vaart). 
 
Oorspronkelijk hadden de kopers van de grote lap grond 
waarop de huizen van het Bosch en Vaartkwartier zijn 
gebouwd (nu zou je ze projectontwikkelaar noemen) de 
opzet om hier een nette arbeiderswijk neer te zetten. Je 
kunt wel zien dat daarvan niets is terechtgekomen. Het 
ziet er welvarend tot zeer welvarend uit met grote mooie 
huizen en veel groen. 
 
In de periode dat de wijk werd gebouwd kwamen er 
herenhuizen, villa’s en dubbele villa’s. Welgestelden in 
Haarlem vonden de binnenstad te druk en te vies worden 
en trokken naar de ruime schone randen van de stad. In 
die periode behoorde Bosch en Vaart trouwens nog bij de 
gemeente Heemstede en werd de wijk, zoals al ge-
schreven, één van de eerste projecten zoals we vandaag 
de dag bij een commerciële projectontwikkelaar kunnen 
zien. 
 
De huizen zijn gebouwd in de vele stijlen die begin 1900 in 
de mode waren. De belangrijkste in het gebied gelegen 

oude buitenplaatsen als Bosch en Vaart met een enorme tuin en weilanden vanaf het randje van de 
Haarlemmerhout tot aan de Leidsevaart werd uiteindelijk in 1905 verkocht. De grond rondom de 
buitenplaats was toen al voor woningbouw aan de man gebracht. 
 
Het huis Uit Den Bosstraat 15 werd in 1905 gebouwd door de bouwkundige L. Evendijk. Hij ging er zelf wonen 
en had een bureau aan huis voor onroerend goed en verzorgde ook hypotheken en verzekeringen. 
Net als andere huizen in de wijk is het gebouwd in neo-renaissance-architectuur oftewel Oud Hollandse 
architectuur. Je ziet dan ook een weergave van de Nederlandse architectuur rond 1600. Let maar op de 
speklagen, natuurstenen banden en natuurstenen blokken die duidelijk afsteken tegen de verder uit 
baksteen opgetrokken gevel. Nog kenmerkender is de trapgevel en de opvallende versiering met drie 
gevelstenen met scheepjes en het jaartal van de bouw. 
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