
S T E D E N T R I P

HAARLEM IS VOOR IEDEREEN

Bourgondiërs, cultuurfanaten, geschiedenisliefhebbers en 
shopaholics komen allemaal aan hun trekken in het gezellige 

Haarlem. Sprokkel tijdens een ontdekkingstocht daarbij 
een picknickmand aan lekkers bij elkaar, voor een ultieme 

dagafsluiting aan het strand. 

Hofjes en  
heerlijkheden
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Daen’s

Vul een fijne 
picknickmand 

tijdens een 
rondje stad  

S T E D E N T R I P

van de zalm’ een speciale vermelding 
verdient, en Bourgondisch Lifestyle, ook 
al zo’n kaaswalhalla. Goed shoppen is 
het hier trouwens ook. De hippe con-
ceptstore Nyhavn laat zich niet in woor-
den vangen en het is moeilijk om niets 
te kopen bij ‘fair trade, feel good busi-
ness’ Sjakies. Het grote aanbod doosjes, 
kaarten, kaarsen, lampen, krukken en 
andere accessoires per vierkante meter 
is tamelijk overweldigend. Of je nu worst 
lust of niet, ga vooral even bij Jamón 
Jamón langs voor de betere Spaanse 
tapas. In dezelfde straat biedt Deng Deng 
de prachtigste Aziatische meubels en 
accessoires en een dito winkelsfeer.  
Voor nog meer buitenlandgevoel is er  
Mabrouk, een foodmarkt op de Tucht-
huisstraat met de meest exotische 

verder lopen. Kun je wel gelijk nog even 
langs Klein Parijs in Haarlem, waar alles 
in de winkel te koop is: van het brocante 
interieur tot de lekkerste sapjes, brood-
jes, cheese- en carrotcakes. Steek dan 
ook even over naar Mashed Concept 
Store, een sfeervolle, ruim opgezette 
winkel met dat typisch van-alles-wat 
aanbod van een conceptstore. Even 
kijken kan altijd, toch? 

Neusje van de zalm
Liefhebbers van een wat meer uitge-
balanceerde picknickmand hebben de 
keuze uit diverse kaasparadijzen, zoals 
Kaashuis Tromp in de Barteljorisstraat. 
Aan de andere kant van de Grote Markt, 
aan de Koningstraat, zitten ’t knusse 
Kaaswinkeltje, waar het romige ‘neusje 

ingrediënten en delicatessen, en wereld-
beroemd in Haarlem. Anglofielen halen 
hun hart op bij A Taste of Home, die 
winkel heeft alles voor expats en ex-
backpackers met heimwee: bijvoorbeeld 
koekjes (Pim’s) uit Groot-Brittannië en 
broodbeleg (vegamite!) uit Australië. 

Mozart en Frans Hals
Kloppend hart van Haarlem is al eeuwen-
lang de Grote Markt – in vroeger tijden 
nog ongeplaveid en toen ’t Sant genoemd. 
Hoog rijst de Grote of St. Bavokerk van 
het plein op. ‘Jan met de hoge schouders’ 
wordt hij wel genoemd, omdat de toren 
zo klein is in vergelijking met de rest van 
het gebouw. Binnen ligt (onder anderen) 
Frans Hals begraven en staat het grootste 
orgel ter wereld, ooit bespeeld door de 
tienjarige Mozart die op bezoek was in 
Haarlem. Naast de kerk zit de prachtige 
Vleeshal, waar vijf eeuwen lang vlees 
werd verkocht en waar nu kunst wordt 
geëxposeerd. Het Frans Hals Museum 
ligt hier op vijf minuten loopafstand 

Westhoff, Kruisweg 22/24
Yoghurt Barn, Kruisstraat 15
Chocolate Company, Kruisstraat 14
Bij Babette, Kruisstraat 31
Bakker van Vessem, Barteljorisstraat 2
Kaashuis Tromp, Barteljorisstraat 11
A Taste of Home, Ged. Oude Gracht 42
Mabrouk, Tuchthuisstraat 2
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Bruiningshofje, Botermarkt 9                                                         

Toko Nina, Koningstraat 48
’t Kaaswinkeltje, Koningstraat 56
Bourgondisch Lifestyle, Koningstraat 5
Sjakies, Koningstraat 34
Nyhavn, Koningstraat 15
Jamón Jamón, Schagchelstraat 14
Deng Deng, Schagchelstraat 26ZW
Klein Parijs in Haarlem, Kleine Houtstraat 18
Mashed Concept Store, Kleine Houtstraat 19
Complimenti per Voi, Nassaustraat 24 zw

Vera & Sandra,  
werken bij Westhoff: 

‘Bij conceptstore Portrait 
hebben ze onwijs 

goede koffie en een 
kleine, maar fijne selectie 

Zweedse kleding. De 
Roast Chicken Bar is net 
nieuw en een aanrader. 
Overdag is het The Egg 

Store en serveren ze 
omeletjes, ’s avonds een 
kiprestaurant met een 

industriële vibe.’ 
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Haarlemse baanbrekers
Haarlem was door de jaren heen stille 
getuige van talloze baanbrekers. Zo 

vloog luchtvaartpionier Anthony Fokker 
met zijn allereerste vliegtuig, de Fokker 
Spin, een gewaagd rondje om de Sint 

Bavokerk op de Grote Markt. Pim Mulier 
organiseerde in 1878 de eerste Neder-

landse atletiekwedstrijden, wat hem de 
status op van een van de grondleggers 
van de moderne sport in Nederland op-
leverde. Ook pionierde Haarlem op het 

spoor: de allereerste treinverbinding liep 
van Amsterdam naar Haarlem (1839).

Koop de ingrediënten op de terugweg 
naar het station in één keer bij Westhoff 
vlak bij het Haarlemse Stationsplein. 
Verse croissantjes, biologische broodjes, 
kant-en-klare salades en sapjes, kaasje 
en worstje erbij en klaar! Minstens zo 
leuk is om tijdens de verkenning van 
Haarlem onderweg het een en ander te 
verzamelen. Picknickers met een sweet 
tooth komen aan hun trekken bij diverse 
zoete adresjes voor een high tea. Voor  
de betere hagelslag en chocoladepasta  
– en (killer)brownies en brokken chocola 
– is Chocolate Company in de Kruis-
straat niet te missen. Zeiden we niet al 

dat Haarlem een groot horeca-aanbod 
heeft? Even verderop biedt Bij Babette 
verse scones, romige banoffee pie en 
onweerstaanbare cheesecake – alles ook 
om mee te nemen. De vele soorten thee, 
met namen als ‘Ex Boyfriend Eraser’ en 
‘Love Potion’, komen in handige mee-
neembuisjes. Het gevaar bestaat dat je 
ter plekke aan Babettes (ze heet eigenlijk 
Sarah) uitgebreide afternoon tea gaat. 
Heel begrijpelijk. Wie zich toch weet los 
te maken van dit goddelijke adresje of 
liever voor de frisse tegenhanger gaat, 
scoort een yoghurtje to go bij Yoghurt 
Barn. Met nog een chocolate chip cookie 
van Bakker van Vessem in de Barteljoris-
straat en een stukje spekkoek van Toko 
Nina is de zoete mand voor een (strand)
picknick compleet. Die laatste is wel iets 

De stad van schilder Frans Hals aan de 
rivier het Spaarne heeft leuke winkels, 
een enorm horeca-aanbod, mooie 
musea én de mooiste hofjes. Verspreid 
door het centrum vind je nog 21 van 
de oorspronkelijke veertig. Ze zitten 
vaak verstopt achter een poort en lig-
gen om een binnentuin. Ooit werden 
die hofjes gesticht door de gegoede 
burgerij of kerkraden voor ‘behoeftige, 
bejaarde vrouwen’. Mannen werden 
verwezen naar oudemannenhuizen, 
want zij waren niet in staat een fatsoen-
lijk huishouden te voeren, zo was de 
heersende mening. Het oudste hofje van 
Haarlem (én van Nederland) is het hofje 
van Bakenes, het dateert uit 1359; het 
jongste hofje (2007) ligt er pal naast. Het 
ontwerp staat op naam van architect 
Henk Döll en ontwerper Joost Swarte. 
Doordeweeks zijn de hofjes geopend  
tussen 10.00 en 17.00 uur, op zaterdag 
zijn sommige gesloten. 

‘Ex Boyfriend Eraser’-thee
Al slenterend door Haarlem kan er 
ondertussen ook een picknickmand 
gevuld worden, leuk en lekker om straks 
eventueel door te reizen naar Zandvoort. 
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uitzicht op de zee. Naar het noorden, op 
weg naar hip Bloemendaal, ligt Rapa 
Nui, waar de sfeer no-nonsense is en de 
menukaart origineel. In Bloemendaal 
zelf staat het al even hippe Blooming-
dale bekend om zijn feestjes, terwijl 
Parnassia aan Zee, wel even doorfietsen, 
met zijn grote buitenspeelhoek met glij-
baan leuk is voor het hele gezin. Maar 
waar je de dag ook eindigt, het uitzicht 
op de zon die in de zee zakt is gelukkig 
overal even mooi… 

vandaan, net als het oudste en eerste 
museum van Nederland: het Teylers 
Museum. Tegenover de Vleeshal ligt het 
veertiende-eeuwse stadhuis, opvolger 
van het jachtslot van de Graven van Hol-
land. Op zaterdag vind je hier de een na 
beste middelgrote markt van Nederland. 
(Haarlem werd nipt verslagen door 
Groningen). Zeer culinair verantwoord 
allemaal. Iets noordelijker ligt de Boter-
markt, verkozen tot beste kleine markt 
van Nederland, waar Complimenti per 
Voi de lekkerste focaccia’s, pesto’s en 
andere Italiaanse delicatessen heeft. 
Achter en aan de Botermarkt liggen twee 
van de kleinere Haarlemse hofjes goed 
verstopt. Het Brouwershofje bood ooit 
onderdak aan arme brouwersmeiden 
die niet meer konden werken; het Brui-
ningshofje was bestemd voor de zeven 
kinderen van Jan Bruininck Gerritz. 
Oases van rust zijn het, naast de drukke 
terrassen van de Botermarkt. 

De zon in de zee zien zakken
Mand vol? Op naar het strand! Vanaf 
station Zandvoort is dat een kwestie van 
rechtdoor lopen – al kom je dan wel uit 
bij het drukste strandgedeelte. Tip: Huur 
een OV-fiets en trap zuidwaarts voor 
meer rust. Keuze genoeg voor de nabor-
rel: Tijn Akersloot wordt alom geprezen 
om zijn relaxte sfeer, inclusief hangmat-
ten. Bij Ubuntu zit je met de voeten in 
het zand en kun je schommelen met 

spoorvoordeel

Kijk in het Voordeelboekje

   De schilders van Reiskoorts in De Hallen 
Haarlem gingen op avontuur of haal-
den hun inspiratie van ver. Met SPOOR 
is het 2e kaartje gratis. 
Verken zelf Zandvoort op de fiets met 
Ziltbikes. € 9,- korting op de verhuur. 

   Pauzeer bij het Amsterdam Beach Hotel 
Zandvoort: € 5,50 voor een 12-uurtje.

   MarrakeZ is een gezellige mediterrane 
oase. Met SPOOR krijg je er de 2e 

Afternoon Tea gratis. 

NS-station Haarlem 
is rechtstreeks te be-
reiken vanuit onder 

meer Amsterdam 
Centraal, Alkmaar en 

Leiden Centraal. 
Kijk op ns.nl

Op NS-station 
Haarlem is een 

OV-fiets te huur.
 Kijk op ov-fiets.nl

xxxxxxxx

Agenda
De geheimen van de hofjes  

ontdekken kan elke vrijdag en zater-
dag onder leiding van een gids,  

via VVV Haarlem. haarlem.nl

Tijdens de Parksessies, op 13, 20, 27 
juli en 3 augustus in de Haarlemmer 

Hout, geniet je vanaf je 
picknickkleedje van kunst, theater 

en muziek. parksessies.nl

Van 4 t/m 7 augustus host de Grote 
Markt, net als voorgaande jaren, hét 
culinaire evenement van Haarlem. 

haarlemculinair.nl

Haarlem staat van 17 t/m 20 augustus 
groots in het teken van jazz en aan-

verwante muziek tijdens Haarlem Jazz 
& More. haarlemjazzandmore.nl

De foodtrucks staan weer opgelijnd 
van 26 t/m 28 augustus in het  

Kenaupark voor een heerlijke editie 
van Proefpark Haarlem.  
proefparkhaarlem.nl

13  J U L I  T / M  2 8  A U G U S T U S 

44 spoor


