
4.11 Doolhof, gemeente Amsterdam 
in 2019 plaatst gemaakt voor de nieuwe speeltuin 

  
 

 

In 2019 heeft het doolhof plaatsgemaakt voor de vernieuwing en 
uitbreiding van de speeltuin bij de Hanekamp. 

Rond 1600 bevonden zich in onze hoofdstad voor amusement, spel 
en vrijage meerdere doolhoven. 

Een ervan was Het Oude Doolhof aan de Prinsengracht, hoek 
Looijersgracht. Het was gesticht als Sente Peylderstuin door Vincent 
Jacobszoon Coster (1553 - 1608). Hij was van beroep wijnpeiler. Deze 
doolhof is gesloopt in 1862. 

Op de plaats waar nu de stolpboerderij in het museum staat heeft 
men in 1921 hiervan een kopie gemaakt. Hiervoor waren 220 jonge 
beukjes geplant die ons gedeeltelijk zijn geschonken door Prins 
Hendrik. 

Deze doolhof is in de tweede wereldoorlog in het ongerede geraakt en 
tenslotte vóór 1950 verwijderd. De doolhof moest plaatsmaken voor de 
stolpboerderij. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=85


Er werd een nieuwe hof aangelegd op wat nu het zuidelijke deel van 
de kruidentuin is. Deze bleef echter maar intact tot 1953 om plaats te 

maken voor de huidige kruidentuin. 

 

Het laatste doolhof 
In het jaar 2000 werd de huidige doolhof volgens het oude ontwerp 

(het Oude Doolhof) aangelegd met 5.000 jonge beukjes uit ons eigen 
bos. 
Doolhoven en labyrinten kwamen als symbolen van het leven al voor in 

de oudheid. Beroemd en berucht was het labyrint van koning Minos op 
Kreta. 
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Andere teksten webstie NOM 

Deze doolhof, een kopie van de Oude Doolhof die tussen 1620 en 
1862 in Amsterdam stond, is opgebouwd uit hagen van 5000 jonge 
beuken, die op het museumterrein verzameld zijn. De eerste doolhof in 
het museum werd in 1921 aangelegd, maar is in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/genealogie/wijnverlater-samuel-knowles/


Oude kaarten 

Op oude kaarten van Amsterdam is het doolhof nog terug te vinden 

zoals op de plattegrond van Amsterdam, anoniem, 1652, bron 
rijksmuseum uitsnede doolhof aangegeven. Prinsengracht, hoek 
Looijersgracht. 


