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Amsterdamsevaart 274       Station Rijksstraatweg 
 

In het oude centrum van Haarlem vind je verreweg de 

meeste gevelstenen, maar dit keer zijn we aan de oostelijke 

rand van de stad. Op een soort lage dijk staat daar een huis 

eenzaam te zijn. Waarom staat het juist daar? 

  

Op het alleenstaande pand staat in tegels aangegeven 

“RIJKSSTRAATWEG”. Nu roept het nog meer vragen op. Ja, 

……… dat dijkje zou wel eens een tracé kunnen zijn waar 

spoorrails hebben gelegen. Het is inderdaad een station 

geweest. Gebouwd in 1911. Door de toentertijd nog meer 

afgelegen ligging dan nu heeft het station zelden grote 

reizigersaantallen gekend. In 1935 lag het dieptepunt op 

twintig reizigers per dag. Daarna was het snel bekeken en 

in 1936 was het over. 

 

Het stationsgebouw is van een serie-ontwerp. Rechts (met luifel) is een 

duidelijk voorbeeld van een wachtkamer. Boven het kantoor in het 

midden geeft een tegeltableau, gemaakt door plateel- en tegelbakkerij 

“De Distel”, de naam van het station aan: “RIJKSSTRAATWEG”. 

 

Lange tijd is het tegeltableau ernstig beschadigd geweest door een 

ongelukkig (zachtjes gezegd) geplaatste gevelkachel door één van de 

vorige eigenaren.  

In 2020 hebben de huidige eigenaren het pand opgeknapt en ook aandacht besteed aan het tegeltableau, 

gelukkig! Het ziet er nu veel beter uit. Knap, hoe de restauratieschilder aan het werk is geweest en de 

beschadigde plekken niet met nieuwe tegels, maar met verf heeft ingevuld. Alleen als je heel goed kijkt, zie je 

een nauwelijks waarneembaar verschil met de tegels.  

 

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is heel blij met deze verrassend goed gelukte restau-

ratie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De halte Rijksstraatweg lag aan de voormalige  spoorlijn Aalsmeer – Haarlem als onderdeel van de Haarlem-

mermeerspoorlijnen. Sinds 1927 ligt het stationsgebouw in de gemeente Haarlem. De spoorlijn werd geëxploi-

teerd door de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (HESM).  
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