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Rijksstraatweg 24          Voormalig Raadhuis Schoten 

Schoten was tot de annexatie door Haarlem in 1927 een zelf-
standige gemeente bestaande uit zeven heerlijkheden zoals 
Noord- en Zuid Akendam, Hogerwoerd, Schoterbosch. Haarlem 
had door een sterk groeiende bevolking een nijpend gebrek aan 
ruimte voor woningbouw en kreeg in 1927 toestemming voor de 
overname. 

In 1906 was de annexatie nog ver weg en werd begonnen met de 
bouw van een nieuw raadhuis aan de Rijksstraatweg. Door uit-
breiding van de gemeente Schoten was het oude raadhuis, “Het 
Regthuis”, aan de meer noordelijk gelegen Vergierdeweg 52 te 
klein geworden. Bovendien was dat hard aan restauratie toe en 
was het nieuwe raadhuis ook nog eens meer centraal gelegen.  
Het nieuwe raadhuis met de tegenoverliggende burgemeesters-
woning werd opgeleverd in 1907. Architect was J.B. Van de Ban 
(1860 – 1943). 

Als raadhuis heeft het gebouw tot 1927, de annexatie, gefunctioneerd. Daarna werd het geruime tijd politie-
bureau en had later nog diverse andere maatschappelijke functies. In 2004, na bijna 100 jaar, was het 
gebouw vervallen geraakt en werd een grootscheepse renovatie uitgevoerd. In 2005 was het gebouw weer 
als nieuw. 

In 2018 stond het pand in de steigers voor onderhoud aan het voegwerk. De Stichting Geveltekens Vereniging 
Haerlem (SGVH) heeft deze gelegenheid aangegrepen om de geveltekens te laten restaureren. Van een 
afstandje was al duidelijk dat de boogvormige gevelsteen boven het grote hoge raam vernieuwd moest 
worden. Bij de inspectie bleek al snel dat dat klopte, want bij uitname viel hij bijna in stukken uiteen. De 
beeldhouwer Tobias Snoep heeft een nieuwe steen gehakt. Ook bleek dat het Schoterleeuwtje in de top van 
de trapgevel danig was aangetast en dat deze eveneens om verder verval te voorkomen, moest worden 
gerestaureerd. 

De zandstenen schildhoudende leeuw bovenop de trapgevel en het wapen van Schoten boven de centrale 
glas-in-lood raampartij herinneren nog aan de raadhuisperiode. 

Qua stijl is het gebouw gebaseerd op de 
Hollandse bouwkunst uit de 17de eeuw. Dit is 
herkenbaar aan de trapgevel, de kruiskozijnen 
en de natuurstenen decoraties. 

In de rijkversierde steen met boog boven het 
grote trappenhuisvenster zie je het wapenschild 
van de gemeente Schoten met de aanduiding ANNO 1907. De steen is zeer spaarzaam 
gepolychromeerd (beschilderd) en heeft zich beperkt tot de kruizen en de leeuwtjes in het 
wapen en de tekst. De Stichting Historisch Schoten heeft het wapen als haar beeldmerk 
gekozen. 

Het wapen is niet van vandaag of gisteren, Het is al heel oud. Gerard 
van Schoten voerde dit wapen met een zilveren leeuw op een blauw veld. In 1505 kocht hij 
het landgoed Zaanen met bijbehorende titel: “Heer van Zaanen”. Zaanen had op zijn beurt 
een rood kruis op een zilveren veld. Zeer waarschijnlijk is dat Gerard van Schoten het 
wapen van Zaanen heeft gekoppeld aan zijn eigen wapen. 
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