Fotowandeling langs de route van de tram
1. Start Cultureel Centrum de Paulus




Expositie van de Blauwe Tram
Filmbeelden Blauwe Tram
Ophalen fotowandeling

Uitleg fotowandeling.
Met behulp van de uitgeschreven wandeling volgt u de weg langs de route van de
Blauwe Tram. Bij iedere foto staat een vraag. Deze vraag hoeft u niet op papier te
beantwoorden, maar u moet dan gericht kijken.
Halverwege de wandeling kunt u kiezen tussen Route Lang of Route Kort. Dit staat
in de beschrijving goed aangegeven.
Route Kort duurt ongeveer 1 uur, Route Lang ongeveer een half uur langer.
Veel wandel- en kijkplezier!
2. Start wandeling
 Loop vanuit Cultuurhuis de Paulus naar rechts, naar de stoplichten
 Ga rechtsaf
 Stop bij foto A (Leidsestraatweg nummer 16)

Opname van de Leidsestraatweg met tramrails en bovenleiding, gezien vanaf de
halte Pomona tegenover de Warmonderweg; in de verte de tram en een paard en
wagen, ca. 1923
Vraag: Herkent u de ingang, tussen twee huizen, naar het Hendrik
Kraemerpark (voormalig Zendingshuis)?



Loop verder tot foto B (Leidsestraatweg nummer 9)

Prentbriefkaart van de Leidsestraatweg, gezien in de richting van de hoek met de
Terweeweg, met tram en dubbel spoor, ca. 1914
Vraag: Staat het huis, tussen de bomen, links op de foto er nog steeds?



Loop verder en steek de Terweeweg over
Stop bij foto C (Leidse Straatweg nummer 51A); U staat nu ter hoogte van
halte Endegeest

Foto van prentbriefkaart van de Geversstraat met tram, rails en bovenleiding; rechts
de Endegeesterlaan en de halte Endegeest met wachthokje, links huize De Olmen
van bakker Hoogeveen en enkele winkelpanden, ca. 1935
Vraag: Staat het huidige bloemenstalletje nog op dezelfde plaats als vroeger?
 Steek de De Kempenaerstraat over
 Stop bij de ABN/Amro Bank


Kijk goed naar foto D

De tram in de Geversstraat ter hoogte van huize De Olmen, 12 september 1948
Vraag: Het café staat er niet meer. Het kleine huisje ernaast staat er nog wel.
Herkent u het dakkapelletje? Welke winkel is er nu in gevestigd? Staat het huis
daarnaast er nog steeds?



Loop verder en stop voor de Prins Hendriklaan
Stop bij foto E

Geversstraat, gezien vanaf de kruising met het Wilhelminapark en de Prins
Hendriklaan, met tram, rails en bovenleiding, verderop zicht op het garagebedrijf van
Kamsteeg en winkels aan de Deutzstraat, 17 mei 1958
Vraag: Welk bedrijf is nu in de voormalige garage gevestigd? Welke verschillen
ziet u aan het gebouw?


Steek de Prins Hendriklaan over

 Loopt u verder tot links de Deutzstraat. U staat voor een keuze:
òf rechtsaf de Deutzstraat in en naar de A44 lopen en terug naar de R.K. Kerk
(aangegeven met kleine letter). Ga verder bij Route Lang
òf doorlopen richting de rotonde (aangegeven met hoofdletter). Ga verder bij
Route Kort.

Let op! Route Lang:
 Loop de Deutzstraat in;hier reed de tram ook door
 Stop bij foto f (Deutzstraat nummer 8)
 Draait u zich om en kijk richting de Geversstraat

Prentbriefkaart van de Deutzstraat met rails en bovenleiding van de tram, met
zicht op de Geversstraat en café Welgelegen (later Centraal) van De Rooij; links
de panden nrs. 4, 6 en 8, ontworpen door architect H.J. Jesse, daterend van
1915, rechts nog een parkje dat later werd bebouwd, ca. 1918
Vraag: Herkent u de panden links? Wat staat er nu op de plek van het café?




Loopt u verder de Deutzstraat in
Stop ter hoogte van de Bewaarschool (nummer 19)
Foto g

Kopie-opname van foto van de laatste tram die door de Schoolstraat, hier gezien
vanuit de Deutzstraat ging; hierna zou de tram over het kruispunt
Geversstraat/Rhijngeesterstraatweg gaan rijden, 12 april 1934
Vraag: Waar is de Schoolstraat eigenlijk?





Steek over naar café de Gouwe
Ga het café rechts voorlangs
Er zijn nieuwe huizen tegenover het café gebouwd
Kijk naar foto h. U staat ongeveer ter hoogte van Café Zomerlust

Kopie-opname van foto van de Rhijngeesterstraatweg met bovenleiding en tramrails
afbuigend naar de Schoolstraat, links de wagenmakerij van Van den Ameele, rechts
na de Groenesteeg (thans Oude Rijnzichtweg) het oude café Zomerlust, waarachter
later een nieuw hoger gebouw zou verrijzen; rechtvooruit zicht op de zogeheten
kleine punt, ca. 1925

Vraag: Herkent u nog iets?




Sla linksaf de Oude Rijnzichtweg in
Loop de straat uit tot de Rijnzichtweg
U staat nu ter hoogte van foto i

Foto van prentbriefkaart van zicht op de R.K.-Willibrordkerk vanaf het veldspoor van
de tram waar naderhand de Rijnzichtweg zou worden aangelegd, 1905



Sla linksaf en stop bij de van Assendelftstraat
U staat bij foto j

De Rijnzichtweg met in de verte zicht op de tram, het viaduct, een gedeelte van
Buitenlust, Rijnsburg en de duinen; links het plantsoen ter hoogte van de Oude
Rijnzichtweg en Van Assendelftstraat, 1937

Vraag : Links op de foto staat nog net de witte gevel van een huis. Staat dat
huis er nog?
 Steek de Rijnzichtweg over bij de zebra bij de Van Assendelftstraat
 Loop langs de Rijnzichtweg richting het viaduct van de A44
 Keer net voor het viaduct om en kijk de Rijzichtweg in richting Oegstgeest
 Foto k

Foto van prentbriefkaart van de Rijnzichtweg, gezien vanaf het viaduct van de
rijksweg, thans A44, in de richting van het centrum; de tram is een zogeheten
"Boedapester", op weg naar Noordwijk, ca. 1958



Kijk nogmaals richting de R.K. Kerk
Foto l

Het veldspoor van de tram tussen de Leidse Buurt (bij de toren van de R.K.Kerk op
de achtergrond) en Buitenlust, waar thans de Rijnzichtweg loopt; de sloot loopt

parallel aan het dubbelspoor, rechts de bebouwing van de Van Assendelftstraat,
1929
Vraag: Weet u wanneer de huizen aan uw linkerhand zijn gebouwd?



Steek de Apollolaan over
Stop bij foto m

Tram op de Rijnzichtweg, 1955






Loop verder tot de rotonde
Neem op de rotonde het zebrapad rechts
Steek de Rijnzichtweg, Rhijngeesterstraatweg en de Geversstraat over
Stop voor sportschool Rob van der Hoorn
U bent weer op Route Kort. Volg de route vanaf foto F

Route Kort:
 Loop richting de rotonde over de Geversstraat
 Stop op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan
 Foto F

De laatste stadstram op het traject Hoge Rijndijk-Dorpsstraat in de Geversstraat,
links de Willem de Zwijgerlaan, 7 oktober 1960
Vraag: Wat is er allemaal veranderd aan het witte huisje?




Steek de Willem de Zwijgerlaan over
Stop bij de Sportschool van Rob van der Hoorn (voormalige lagere school)
Foto G

Foto van prentbriefkaart van de Rijnzichtweg, gezien vanaf het viaduct van de
rijksweg, thans A44, in de richting van het centrum; de tram is een zogeheten
"Boedapester", op weg naar Noordwijk, ca. 1958
Vraag: Links op de foto staat een stuk van de boerderij van Juffermans. Wat
staat er nu?



Stop vóór de Nassaulaan
Foto H

De stadstram op het kruispunt Geversstraat, Rhijngeesterstraatweg, Rijnzichtweg
(Leidse Buurt), met op de achtergrond de panden Geversstraat 1 en 3 bij de hoek
van de Nassaulaan, ca. 1955
Vraag: Zijn de ramen van deze woning nog hetzelfde ingedeeld in vieren?




Steek de Nassaulaan over
Blijf op deze stoep lopen, de Rhijngeesterstraatweg in
Stop ter hoogte van foto I (ter hoogte van Verpleeghuis Van Wijckerslooth)

Prentbriefkaart van de Rhijngeesterstraatweg, met de tram op weg naar de
Dorpsstraat langs het Bos van Wijckerslooth en op de achtergrond de R.K Kerk,
1960
Vraag: Aan de rechterkant is er alleen maar land. Van wie was dit land?





Loop verder langs het bos van Wijckerslooth
Stop bij de stenen zuilen van Duinzicht (Rhijngeesterstraatweg nummer 38)
Foto J

Kopie-opname van foto van een botsing tussen een auto en een tram op de
Rhijngeesterstraatweg bij de ingang van Duinzicht, ca. 1950




Loop verder en steek de Duinzichtstraat, de Schoutenburgstraat en de
Toorenveltstraat over
Stop op de hoek van de Wijttenbachweg
Foto K

Foto van prentbriefkaart van het eind van de Rhijngeesterstraatweg en het begin van
de Dorpsstraat met de tram; links ter hoogte van de twee dames de Van Cuycklaan,
ca. 1958
Vraag: Hoe heet de straat rechts waar de tram rijdt?



Steek deze straat over
Stop voor Rhijngeesterstraatweg nummer 10



Foto L

Prentbriefkaart van het begin van de Dorpsstraat met rails en bovenleiding van de
tram; de linkerkant, met de huidige oneven-nummers, is nog niet bebouwd; rechts de
tabakswinkel en garage van Aart Kranenburg, ca. 1935
Vraag: Is er nog iets van het garagebedrijf van Kranenburg te zien?





Loop verder
Steek de Dahlialaan over
Stop bij Rhijngeesterstraatweg nummer 48
Foto M

De tram in de Dorpsstraat ter hoogte van de Dahlialaan, 18 januari 1958
Vraag: Ziet u aan de huizen nog iets wat aan deze halte herinnert?



Loop tot de Brandweerkazerne en sta daar stil
Foto N

De blauwe tram, de A318, in de Dorpsstraat voor de huidige brandweerkazerne bij
de laatste halte, kort voor de laatste rit, oktober 1960
Vraag: Wat is er aan het huis naast de brandweerkazerne veranderd?





Loop rechtdoor tot de hoek met de Kennedylaan
Steek bij het zebrapad over en ga links de Dorpsstraat in
Loop tot de Van Gerrevinkbrug
Foto O

Kopie-opname van foto van de tram richting Haarlem over de (herstelde) brug over
het Oegstgeester Kanaal, rechts boerderij Haaswijk, verderop de kosterswoning en
de Groene of Willibrordkerk aan de Haarlemmerstraatweg, 1948
Einde van de fotowandeltocht.
U kunt nog doorlopen en het Groene Kerkje bezoeken!

