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Nieuw en hip wonen in oude wijk
AMSTERDAMSTRAAT • SLACHTHUIS • SPAARNE • REINALDA PARK • UITVALSWEGEN

21 eengezinswoningen in Haarlem

Een ware 
wijkmetamorfose
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Intro

Een oude wijk in een
nieuw jasje
De Slachthuisbuurt in Haarlem is een oude en gezellige wijk die 
momenteel een ware metamorfose ondergaat. De buurt wordt 
aangevuld met nieuwe woningen geschikt voor de volgende 
generaties, nieuwe voorzieningen worden toegevoegd en de 
bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd. 

Een wijk vol nieuwe huizen waar nu inmiddels mensen in wonen, waar de tuinen en 

terrassen aangelegd zijn, waar kinderen zich ook lekker veilig en thuis voelen. Ze zijn 

op straat aan het voetballen, verstoppertje of tikkertje spelen. Zo wordt deze oeroude 

wijk van Haarlem nog dynamischer met een duidelijke eigen identiteit. 

Nieuwbouwproject Hof van Leijh is een klein onderdeel van deze grootschalige 

wijkmetamorfose. Dit is het magazine over de 21 koopwoningen in project Hof 

van Leijh. Laat je in dit magazine meevoeren in het gevoel van deze bijzondere 

woonomgeving in Haarlem.
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Haarlem en Amsterdam zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Door het groeiende aantal 

toeristen en multinationals, is de hoofdstad 

behoorlijk aan het volstromen. Hierdoor komen 

steeds meer mensen naar Haarlem. Niet alleen om 

een dagje te kijken en te genieten, maar ook om te 

wonen.

  

Het historische centrum staat bol van unieke 

bezienswaardigheden. Aan één van de mooiste 

pleinen van Europa, de Grote Markt, staat de 

statige St. Bavokerk, die je al van verre ziet als je 

naar Haarlem rijdt. Maar het beste beeld krijg je 

door gewoon door de stad te wandelen. Zelf, of 

met een gids die alle verhalen weet die achter de 

gevels, in de hofjes of op de pleinen schuilen. 

Kunst en Cultuur
Op het gebied van musea zijn het Teijlers en 

Frans Hals Museum verplichte kost. Maar ook 

het Dolhuys, de Vishal en de Kees Verweyhal zijn 

vaste prik voor cultuurfanaten. Cinemaliefhebbers 

kunnen hun hart ophalen in het hypermoderne 

Pathé of de Filmschuur.

Theater
Theatertournees beginnen vaak in Haarlem, 

vanwege de geweldige faciliteiten en een kritisch 

publiek. De Stadsschouwburg, de Toneelschuur en 

de theaters in de regio staan hoog aangeschreven 

bij publiek en gezelschappen. 

Muziek
In Haarlem is altijd levende muziek te bekijken 

en te beluisteren. Van klassieke muziek in De 

Philharmonie tot popmuziek in het Patronaat. 

Op festivals als Bevrijdingspop, Haarlem Jazz & 

More of ProefPark is het een drukte van belang. Of 

gewoon, lekker swingen op de bandjes en sessies 

in de vele kroegen die Haarlem rijk is? 

1

“Haarlem is net Amsterdam, maar dan dichter bij de zee.” Het klinkt misschien 
vreemd, maar het is waar. Haarlem is van oudsher de stad waar de Amsterdamse 
edelen naartoe gingen om tot rust te komen. De frisse (zee) lucht, de enorme 
hoeveelheid groen en de sfeer van deze stad vol historie was een verademing voor 
de Mokummers. In de loop der tijd is daar niet veel in veranderd.

Dat maakt Haarlem tot één van de gewildste 

woonplaatsen van Nederland. Met enerzijds 

de allure, de cultuur, de veelzijdigheid en de 

historie van een wereldstad. En anderzijds de rust, 

veiligheid en bereikbaarheid van een provinciestad. 

Haarlem is een stad van oneindige mogelijkheden. 

Er is altijd iets te beleven, voor jong en oud.

Winkelen
De Haarlemse winkelstraten staan qua aanbod, 

diversiteit en gezelligheid al jaren in de top drie 

van Nederland. Je kunt het zo gek niet bedenken 

of het is hier te koop. Ook als je niets wil kopen is 

het een genot om door de winkelstraten of over de 

verschillende markten te kuieren.

Horeca
Horeca is uitstekend vertegenwoordigd in de 

Spaarnestad. Restaurants uit iedere culinaire 

stroming (en klasse) brengen de lekkerste 

gerechten op tafel. Gezellig binnen, of buiten op de 

honderden terrasjes. Geen zin om uit te gaan? Dan 

komen veel restaurants het thuis bezorgen.

Sport
De regio Haarlem barst van de sportverenigingen. 

Sommigen halen het zelfs tot de top van 

Nederland, of daarbuiten. De judoka’s van Kenamju, 

de hockeyers van Bloemendaal, de honkballers van 

Kinheim en zelfs jeu-de-Boule vereniging P.U.K. 

haalde goud op het internationale podium. Er is 

altijd een sport en een vereniging die bij je past.

Recreatie
Wie de drukte van de stad even wil ontvluchten, zit 

met tien minuten fietsen in de prachtigste bossen, 

in weidse polders, de waterleidingduinen of op het 

strand van Zandvoort of Bloemendaal aan Zee. 

Haarlem

#hofvanleijh
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Architect

Hof van Leijh ligt tussen de Schipholweg met haar grote stedelijke blokken aan de 
ene kant en de laagbouw van het Hofje van Egmond aan de andere kant. Voor FARO 
Architecten is het een uitdaging geweest om met dit plan een overgang tussen deze 
twee verschillende werelden te maken. Het hoge en het lage deel van de wijk wor-
den door de Hof van Leijh met elkaar verbonden. Het hofje aan de Hannie Schaft-
straat is een eigentijdse toevoeging, waarmee het gezellige kleinschalige karakter 
van de Slachthuisbuurt versterkt wordt.

FARO
Het Stadse Buurtgevoel van

Net als het Hofje van Egmond is de Hof van Leijh 

aan de Hannie Schaftstraat een openbaar hof. Het 

leven in een hof is een mix van individualiteit 

en collectiviteit, die door de eeuwen heen als 

woonvorm haar sporen heeft verdiend.  Het 

openbare groen versterkt het karakter van de Hof. 

De bankjes bij elke voordeur nodigen uit tot een 

praatje met de buren. 

Baksteenarchitectuur is van alle tijden, goede 

bakstenen verouderen mooi. Hof van Leijh heeft  

baksteengevels langs de Schipholweg, die zijn 

geïnspireerd op de Amsterdamse en Haagse 

School: speciale verbanden, rondingen, ribbels 

en versieringen verrijken de gevels. Dit levert 

eigentijdse baksteengevels op met veel variatie. 

De woningen in Hof van Leijh aan de Hannie 

Schaftstraat  verwijzen met hun overstekende 

dakranden en verschillende kleuren metselwerk 

juist naar de architectuur van het karaktervolle 

Hofje van Egmond. 

De koopwoningen in Hof van Leijh zijn 

onderdeel van een project van in totaal 

172 woningen; een mix van huurwoningen, 

zorgappartementen en koopwoningen. De 

buurtwinkel en de gemeenschappelijke ruimte 

van de zorgappartementen op de begane grond 

en de gemeenschappelijke binnentuin brengen 

gezamenlijkheid en levendigheid in de wijk. De 

21 koopwoningen zijn energiezuinig en hebben 

naast een eigen tuin ook een parkeerplaats op een 

afgesloten binnenterrein.

Alledaags Utopia 
In ons Alledaags Utopia staat de mens centraal. Voor 

wie doe je het eigenlijk? En, gelukkig steeds vaker, 

mét wie? We bouwen altijd in een omgeving en altijd 

in samenhang met de maatschappij die ons omringt. 

We bouwen met stadsbewoners, voor kinderen, in 

dorpen, langs het water of in het bos. We zoeken 

draagvlak, de resultaten van ons werk zijn immers 

voor iedereen. Geen icoon voor een enkeling, liever 

voor velen iets goeds: bruikbaar, prettig, toegankelijk 

en begrijpelijk.

Onderweg zoeken we naar wegen om ons werk nog 

duurzamer te maken, in de brede zin van het woord: 

zuiniger, mooier, flexibeler, beter, sterker, groener, 

schoner… we onderzoeken het nieuwe, we koeste-

ren de waarde van eenvoud, we willen de middelen 

beheersen. Wat we maken moet hun gebruikers goed 

passen. Soms licht en luchtig, dan weer stevig en 

robuust. We kiezen de stijl die past. Er zit altijd iets 

in van onszelf maar het is niet eenduidig en laat een 

ieder de keus hoe het te lezen. En, neem een gebouw 

niet al te serieus, een gebouw is geen theorie, een 

relativerende knipoog of een beetje humor doet een 

mens goed. Want door het alledaagse beter te maken, 

willen wij bijdragen aan het levensgeluk van mensen. 

Oftewel ‘als je niet voor mensen bouwt voor wie dan 

wel?’

‘Als je niet voor mensen 
bouwt voor wie dan wel?’

 Robert Adema 

‘We koesteren de 
waarde van eenvoud’

Jurgen van der Ploeg

OVER FARO
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Locatie 

Echte Haarlemse “muggen”, die met elkaar zijn 

opgegroeid, elkaar ontmoeten in de winkels van 

de Amsterdamstraat, de Hannie Schaftstraat, op 

de sportvelden van TYBB of op de markt van de 

Zomerkade. Veel van deze families wonen er nog 

steeds. 

Net als Haarlem is de Slachthuisbuurt volop in 

ontwikkeling. Het Slachthuis staat er nog, maar 

wordt al jaren bevolkt door creatieve bedrijven, 

startups en muziek-oefenruimtes. De drukkerijen 

hebben plaats gemaakt voor een groot scala aan 

nieuwe bedrijven. 

Door de gunstige ligging aan de rand van de stad 

-en de uitvalsweg naar Schiphol en Amsterdam-, 

is de Slachthuisbuurt erg in trek bij mensen die 

buiten de stad werken. 

De Hof van Leijh
ruimte om te groeien
De Hannie Schaftstraat ligt parallel aan de 

Schipholweg, dé uitvalsweg naar Amsterdam, 

Schiphol en de rest van de Randstad. Beginnend bij 

DE
SLACHTHUIS
BUURT

het Spaarne, eindigt de straat bij het Reinaldapark. 

Dat maakt van de Hof van Leijh een uitstekende 

locatie om te wonen voor gezinnen met 

opgroeiende kinderen. Alles wat je wilt is binnen 

handbereik.

Bereikbaarheid
De Hof van Leijh ligt buiten het centrum van 

Haarlem, kwestie van een kwartier wandelen of 

even op de fiets. Amsterdam en Schiphol liggen op 

hooguit een kwartier met de auto. De Regioliner 

bussen stoppen vlakbij, tegenover het Spaarne 

Gasthuis, op 5 minuten lopen. Station Haarlem 

Spaarnwoude ligt op  korte afstand de andere kant 

op.

Boodschappen
Met een supermarkt naast de deur en de 

Amsterdamstraat, Winkelcentrum Beatrixplein 

en Van Zeggelenplein op loopafstand zijn alle 

dagelijkse boodschappen een fluitje van een cent. 

Winkelcentrum Schalkwijk ligt iets verder, maar 

heeft een zee aan parkeerplaatsen. Het centrum 

van Haarlem heeft alle speciaalzaken, delicatessen 

en een gevarieerd aanbod aan markten.

Aan de entree van Haarlem, tussen het Spaarne, de Zomerkade, de Schipholweg en 
de Prins Bernhardlaan, ligt de Slachthuisbuurt. Deze oude volksbuurt was het domein 
van arbeidersfamilies. Veel van hen werkten in de Haarlemse Drukwerkindustrie, of 
waren kleine ondernemers. 

Een ware wijkmetamorfose

Kinderen
Van dagopvang tot muziekscholen, van 

speelplaatsen tot plekken om lekker te ravotten; 

kinderen hoeven zich geen seconde te vervelen 

en hebben alle mogelijkheden om zich te 

ontwikkelen. Scholen voor basis- en middelbaar 

onderwijs zijn er in alle soorten en maten. Ook op 

loopafstand van de Hof van Leijh.

Natuur en recreatie
Lekker met het gezin gaan wandelen, fietsen of 

luieren? Dat kan volop. Langs het Spaarne, door 

de polders naar Vijfhuizen, of in de beroemde 

Haarlemmerhout. Met  een kwartier fietsen 

kom je aan in Recreatiegebied Spaarnwoude, 

De Amsterdamse Waterleidingduinen, De 

Kennemerduinen of natuurlijk: het strand. Wat 

doen we? Zandvoort of Bloemendaal? 
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Vogelv lucht
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Blok 1

printboy

C

A

B

BLOK 1

Merovingenstraat
Kies jij voor de ochtendzon? Pak je stoel, je boek, je 

ontbijtje en ga genieten. Lekker naar buiten, doe de 

deuren maar open!

• 5 Eengezinswoningen

• Bouwnummer 1 t/m 5

• Bijzondere metselwerk details

• Standaard 4 slaapkamers

• Tuin met achterom



Interieur
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Blok 2

BLOK 2

Hannie Schaftstraat
Zittend voor de deur, met zicht op een plantsoen, 

even een praatje met de buren. Speels, gezellig en 

kindvriendelijk wonen. 

• 11 Eengezinswoningen

• Bouwnummer 6 t/m 16

• 3 grote slaapkamers

• Tuin met achterom



Interieur
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Blok 3

Pladellastraat
Na het werk met een biertje de tuin in? Zet de 

barbecue aan, dek de tuintafel en geniet van de 

avondzon. Gezelligheid kent geen tijd .

• 5 Eengezinswoningen

• Bouwnummer 17 t/m 21

• Bijzondere metselwerk details

• Standaard 4 slaapkamers

BLOK 3

printboy
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Makelaar

Ook het voormalige Slachthuis, het Icoon van de 

wijk, wordt opgeknapt met ruimte voor wonen, 

horeca, cultuur en een poppodium. 

Jong en oud, huur en koop: diversiteit kenmerkt 

de wijk. De gezellige drukte is dichtbij, maar u 

kunt zich er ook makkelijk aan onttrekken. Fijn, die 

keuzevrijheid en afwisseling. Voor nu en voor later. 

DUURZAAM WONEN
Wonen in Hof van Leijh is een unieke kans om de 

transformatie van onze mooie stad bij te wonen. 

En dat in een duurzame setting: een woning met 

een groen energielabel, een buurt die zich door 

zal ontwikkelen en meegroeien met u en met uw 

gezin.

Dat vinden we bij Mooijekind Vleut belangrijk: 

samen kijken naar de toekomst. We hebben 

een apart nieuwbouw-team omdat kiezen voor 

nieuwbouw toch even iets anders is dan een  

Ontmoet het 
Nieuwbouw-team van 

Mooijekind Vleut!
Welkom in ons Haarlem! Een heerlijke stad die we van binnen en 
buiten kennen. Die we zien groeien. De stadsgrenzen verschuiven, 
buurten transformeren, erfgoed wordt herontwikkeld. Zo ook de 
Slachthuisbuurt, mede dankzij de bouw van Hof van Leijh. 

bestaande woning kopen. Onze professionals 

Ellen en Yolande focussen zich 100% op u en uw 

toekomstige droomhuis. Samen met u brengen we 

plattegronden tot leven, maken we kavelkaarten 

inzichtelijk en leggen we technische aspecten 

en prijslijsten uit. Want we snappen dat een huis 

kopen van een tekening extra spannend is. Daarom 

staan wij 6 dagen per week voor u klaar. Voor 

juridisch, financieel of technisch advies. Wij nemen 

de tijd voor u en maken het traject inzichtelijk, 

zodat u straks met een goed gevoel uw nieuwe 

woning kan betrekken. 

‘Wij nemen de tijd 
voor u en maken het 
traject inzichtelijk, .’

Yolanda Kok

Ellen Franken

Bel ons voor een afspraak!
023 542 0244
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Woningadvies

De wijk is volop in ontwikkeling. Project Hof van Leijh 

maakt onderdeel uit van een volledige wijktransformatie. 

Niet iedereen is bekend met dit deel van Haarlem. Maar 

de ervaring leert dat als je hier eenmaal woont je er 

nooit meer weg wilt! Het ligt zo dicht tegen het centrum 

van Haarlem en toch rijd je zo richting de snelweg! Ons 

project wordt zo onderdeel van een bestaande gezellige 

wijk met veel vernieuwing waar wij met z’n allen trots op 

kunnen zijn.

Woonwensen Uw huis,
       uw wensen

Wat biedt de toekomst?

Uw woning, onze passie. Als u een nieuwbouwwoning koopt, kunt u niet even 
rondlopen in de toekomstige woning. U koopt op basis van een tekening, een 
plaatje en een omschrijving. Dat is niet altijd eenvoudig. HBB Groep begrijpt dit. Wij 
zullen er dan ook alles aan doen om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden. 
Tijdens het gehele bouwproces heeft u te maken met één aanspreekpunt: uw 
woningadviseur.

Bert van Schaik

Woningadvies
De woningadviseur van HBB Groep helpt u graag 

om van de woning uw eigen thuis te maken. Onze 

woningadviseur staat voor u klaar met advies en 

antwoorden op uw vragen en vormt gedurende het 

bouwproces uw directe aanspreekpunt. U wordt 

na aankoop van uw nieuwe woning uitgenodigd 

voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek 

worden de mogelijke woonwensen met u 

doorgenomen. 

Alle keuzes en wensen worden vastgelegd in een 

woonwensenoverzicht en dat zorgt ervoor dat deze 

in de bouw worden uitgevoerd. Tijdens de bouw 

wordt er een aantal kijkdagen georganiseerd zodat 

u een kijkje kunt nemen in de nieuwe woning. Zo 

blijft u goed op de hoogte van de voortgang.

Binnen het project zijn er diverse mogelijkheden. 

Wat zijn uw woonwensen? Wilt u een extra 

buitenkraan? Andere tegels in de badkamer?  

Een dimmer in plaats van een schakelaar?  

Veel verschillende mogelijkheden staan in het 

Woonwensenboek. De hierin vermelde prijzen 

zijn gebaseerd op individuele begeleiding en 

verwerking, zowel vóór als tijdens de uitvoering 

ervan. Er is heel veel mogelijk om uw woning nog 

meer ‘uw eigen huis’ te maken.  Heeft u wensen die 

niet in het woonwensenboek staan? Dan kunt u 

deze samen met uw woningadviseur bespreken.

Uw Huis, Uw Wensen is een online showroom voor kopers 

van nieuwbouwhuizen. Uw Huis, Uw Wensen is de innovatieve 

partner voor installateurs, bouwbedrijven, aannemers en 

projectontwikkelaars bij digitale kopersbegeleiding van 

projectmatige nieuwbouwwoningen. Uw Huis, Uw Wensen 

werkt daarbij altijd in opdracht van de in het project 

participerende installateur. 

In de online showroom van Uw Huis Uw Wensen 

kan de koper op elk gewenst moment online via pc, 

tablet, smartphone of smart-tv zijn nieuwbouwwoning 

samenstellen. Zo kan de koper zelf keuzes maken in 

bijvoorbeeld sanitair, radiatoren, elektra en ventilatie.

www.uhuw.nl
Kijk voor meer informatie
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Elan Wonen is een woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen 

beheert in Haarlem en Heemstede. Aangezien de samenleving 

vergrijst en meer mensen zelfstandig willen (blijven) wonen, besteedt 

Elan Wonen extra aandacht aan huisvesting voor senioren én voor 

mensen die zorg in en aan huis nodig hebben. Om dit mogelijk 

te maken, werkt Elan Wonen actief samen met zorgaanbieders, 

gemeenten en andere maatschappelijke partners.
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Iedereen heeft recht 
op een fatsoenlijke woning’

HBB ontwikkelt & creërt
HBB Groep ontwikkelt en realiseert bijzondere projecten. Het team 

is flexibel en zoekt altijd naar creatieve oplossingen, ook buiten de 

gebaande paden. Met als doel het gezamenlijk creëren van nieuwe 

leefomgevingen waar ook de volgende generaties van kunnen 

profiteren. Klaar voor de toekomst.
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Hannie Schaftstraat
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BLIJF OP DE HOOGTE 
VOLG ONS OP FACEBOOK

4  Ontvang automatisch de laatste nieuwtjes
4  Zie welke woning nog beschikbaar is
4  Volg de foto’s van de bouw

www.facebook.com/hofvanleijhhaarlem

Meld aan via www.hofvanleijhhaarlem.nl

Foto’s: Gemeente Haarlem 
Bar Café Wolkers - Roasted Chicken - De Dakkas - Jopen Bier Haarlem
© Shutterstock.com © Can Stock Photo.com © 123RF.com
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