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Beste lezers, 
 

Het mysterie van de Roeleveense plas, opgelost; hoewel… 

 
Aan de rand van Zoetermeer en Nootdorp ligt een meertje, nou ja het is een plas. Ik dacht dat het de 
Nootdorpse plas was, maar dat is niet zo, die ligt tussen Delft en Nootdorp. Deze plas wordt ook de ‘Van 
der Ende plas’ genoemd. Het is tegenwoordig de plas voor de Nootdorpse- en Pijnackerse visvereniging.  
Eerst maar eens terug naar de oorsprong van de plas.  
De plas werd aangelegd voor de eerste Rijksweg in Nederland: de A12, van 1933-1940. Daar was heel veel 
zand voor nodig. De plas werd uiteindelijk, in z’n huidige vorm, tot 18 meter diep afgegraven, waardoor 
het totale wateroppervlak 110.000 m² beslaat. Op de militaire stafkaart, hieronder, is nog niets te zien; op 
de topografische kaart is plas, in het midden, waarneembaar, (zie kaarten: http://www.edugis.nl/). 
 

     
Militaire stafkaart 1850-1864                               Topografische kaart 1942 
 
In de Roeleveense plas drijft een gebouwtje. Als het waait, dan drijft het heen en weer; het staat dus niet 
verankerd aan de grond. Het gebouwtje heeft 2 typische masten en er ligt een rails langs de 
Roeleveenseweg, die tot op het verbindingsstuk doorloopt, t/m de ingang en wellicht nog iets verder. Tot 
1958 bleef men de plas uitbreiden en pas op een kaart uit 1964 verschijnt het gebouwtje, eerst nog 
verbonden met de Roeleveenseweg, maar later, vanaf 1981 drijft het gebouw met het verbindingsstuk, van 
de Roeleveenseweg, naar de plas.  

De bodem bestaat uit klei en veen en 
zandbanen, “zavel” genoemd. Die zandbanen 
werden afgegraven voor de aanleg van de A12. 
Dan zou je zeggen: “dat mysterie is dan 
opgelost”, maar het gaat nog verder.  
Dan blijkt de diepte van de plas grote voordelen 
te hebben om allerlei onderzoekingen en testen 
te doen. 
De afdeling Akoestische Metingen van het Marine 
Elektronisch en Optisch Bedrijf, van Defensie zag 
wel wat in het drijvende vlot. Ze konden allerlei 
onderzoekingen en metingen doen in het water 
van de Roeleveense plas. Zo zat in één van de 
masten een hydrofoon. (Een hydrofoon is een 
apparaat dat geluid omzet in elektriciteit, maar – 
in tegenstelling tot een microfoon – geschikt is 
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voor gebruik onder water of andere 
vloeistoffen. ... Hydrofoons kunnen 
worden gebruikt in het infrasoon-, 
audio- of ultrasoon-gebied.) In de 
andere mast werd de te meten 
hydrofoon geplaatst. Dan liet men de 
twee masten met de hydrofoons 
gelijktijdig ca. 5 meter in het water 
zakken. Op die manier kon men allerlei 
testen uitvoeren. Op het meetvlot zijn 
testen gedaan aan transducers 
(omzetters, van energie naar b.v. licht) 
en hydrofoons voor Marineschepen. Ook 
werd het een testgebied waar sonar- en 
radarapparatuur wordt beproefd en 
afgesteld. Ook TNO deed 
onderwateronderzoek m.n. onderwater 
akoestiek. 
Wat TNO en Defensie precies in het 
meertje uitvoeren, is een ingewikkeld technisch verhaal, maar het komt er op neer, dat de onderzoekers 
onder water een hoop lawaai maken. TNO is vooral bezig geweest met het testen van sonarapparatuur. De 
sonar wordt daarbij in het water gelaten, zendt geluidsgolven uit en kan de reflectie van die geluidsgolven 
weer opvangen. De geluidsgolven tasten als het ware de omgeving af, en melden wanneer ze op hun tocht 
iets tegenkomen. Komen de golven snel terug, dan betekent dit dat ze 'ergens' tegenop zijn gebotst. 
Misschien is er wel een 'sub' in de buurt, zoals ze bij de marine een onderzeeër noemen. Met de sonar-
proeven in de Roeleveense plas ging TNO na of de geluidsbron aan de specificatie voldoet. Klopt het 
geluidspatroon, zendt hij naar alle kanten dezelfde hoeveelheid geluid? Om te testen of de sonar zich op 
verschillende diepten hetzelfde gedraagt, werd de apparatuur aan een van de kranen naast de plas steeds 
dichter bij de kleibodem gehangen. Zo werd er als het ware een waterkolom gecreëerd, waardoor kon 
worden gemeten in welke mate de statische druk het geluidspatroon beïnvloedt.  
In de Roeleveense plas is zo onder andere de PH 36-sonar ontwikkeld voor de nieuwste M-fregatten. Ook 
boven de waterspiegel ging het onderzoek door, maar dan op het gebied van radarwaarneming. Het huisje 
in de metalen toren werd daartoe op verschillende hoogten gezet, waarna er proeven volgden. Enerzijds 
werden radarsystemen uitgeprobeerd op dezelfde manier als de sonar onder water. Anderzijds werd met 
de radar de gedragingen van geleide wapens (raketten) boven en in het water bestudeerd. Volgens de 
bewoners van de bungalow die aan de plas en naast de snelweg staat, is het de laatste jaren rustig op het 
proefterrein. Alleen is het woord 'rustig' in dit geval amper te verstaan door het voorbijrazend verkeer. 
Maar dat horen ze daar allang niet meer. De locatie wordt nu gebruikt als platform voor visvereniging en 
ijsvogel tellers.  
Dan blijft er toch nog een vraagje over; en wel over de verkleuring van het water. Soms ziet het water er 
roestbruin uit, (voornamelijk in november) maar meestal is het helder. Hoe ontstaat dat? Komt het door de 
ijzerhoudende grondlagen waar het water uit opwelt? Of heeft het te maken met het zuurstofgehalte van 
de onderlaag en bovenlaag van het water? Of met de temperatuur verschillen in het water, vanwege de 
diepte. Of komt het door de activiteiten van Marine en TNO?  
En dan is er nog een vreemde structuur te zien onder het oppervlakte water, met behulp van Google Earth 
kan je dat waarnemen. Is dat een onderwaterstructuur aangelegd door Defensie/TNO?   
Kortom, de plas heeft dus vier eigenaardigheden: de naam, is het nu de Roeleveense plas of de Van der 
Ende plas, waarom wordt het water laat in het jaar roestbruin, de activiteiten van Defensie en TNO en als 
laatste de structuur onder het oppervlak van de plas.  
                                                                                                                                                            
                                                                                          
            

 



 
Toch nog een nieuw mysterie?: “wat is dat voor een object daar middenin, onder het oppervlak van de plas?”   

                                 (Google Earth) 
 
                                              Artikel (internet) bewerkt door Niek Thoen (foto’s: Internet en Niek Thoen) 
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AGENDA 

Woensdag 3 juli 

Pioniersroute; - Koetstocht – Verzamelen bij 

Restaurant De Sniep – Vertrek 10.00 uur. 

 
De route gaat richting de Meerpolder, voor het 

verhaal over de droogmaking, naar de Voorweg. Na 

een flinke rit over deze oude weg een korte stop ter 

hoogte van het Panamapad, voor het verhaal van 

de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden (de 

Slag bij Zoetermeer). Verder naar het oude dorp 

met tussentijds historische informatie. 

 

 
 
 
Zaterdag 6 juli 
Zoetermeerse Parkenroute; - Fietstocht – 
Verzamelen bij Restaurant De Sniep  – Vertrek 
10.00 uur. 

 
Zoetermeer telt 23 kleinere en grotere parken. In 
1958 werd het eerste (Wilhelmina)park achter de 
Dorpsstraat aangelegd. Tot die tijd waren de 
polders onze parken. Wat betekenen deze parken 
en parkjes voor Zoetermeer en waar zijn ze 
gesitueerd? Een fietstocht door het groen van 
Zoetermeer. 
 
 



Woensdag 10 juli 
Dorpstraat-/Buurvaartroute; - Wandeling – 
Verzamelen bij Dorpsstraat 7– Vertrek 14.00 uur. 

De gids maakt u 
duidelijk dat de vaarten 
in Zoetermeer, zoals 
Leidse- en 
Delftsewallen, 
belangrijk waren voor 
de zuivelhandel van de 
boeren. Want er was 
een heuse haven in 
Zoetermeer. Hoe ging 
het dagelijkse leven in 
de oude gemeentes 
Zegwaart en 
Zoetermeer? U hoort 
het tijdens de 
wandeling. 
 

 
Zaterdag 13 juli 

Wijkwandeling De Leyens; - Wandeling – Verzamelen 

Restaurant De Sniep – Vertrek 14.00 uur. 

 
Van Beekhoeve uit 1900 (afgebroken voor de bouw 
van de wijk de Leyens). De gids vertelt o.a. over het 
landbouwbedrijf van 33 hectare, geëxploiteerd door 
de familie Jac. Huisman. 

 
Woensdag 17 juli 

Dorpsstraat-/verdwenen winkels route – Wandeling –  
Verzamelen Dorpsstraat 132 – Vertrek 14.00 uur. 

 
Winkelen en winkels in 1950 en in 2019. Ooit zaten 
er (rond 1950) 9 kruideniers; 6 bakkers; 5 slagers 
en 4 groenteboeren in de Dorpsstraat. Waar waren 
die gevestigd en hoe zag het totale winkelbestand 
er uit? Een periode, toen gezellig winkelen nog een 
onbekend begrip was. Tijdens de wandeling vertelt                                              
onze gids er alles over.   

 

Zaterdag 20 juli 

Stationsstraatroute; - Wandeling – Verzamelen bij 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

De gids vertelt u alles over deze straat, waar de 

notabelen en de boterboeren woonden en de molen 

staat. 

Woensdag 24 juli 
Wijk Stadshartroute – Wandeling – Verzamelen bij 

Museum De Voorde, Zuidwaarts 2 – Vertrek 10.00 uur. 

 
De gids neemt u mee langs rijks- en 
gemeentegebouwen, zoals Stadstheater, bioscoop, 
RDW, IND, Interpol, AIVD, brandweer en 
politiebureau. U hoort ook ditjes-en-datjes over de 
bevolking van Zoetermeer.  
 
Zaterdag 27 juli 

Weipoort; - Vaartocht – Verzamelen Weipoortseweg 
72a, Zoeterwoude – Vertrek 9.45 uur. 

 
Via de Weipoortse Vliet, de Oude Rijn, de 
Meerburgerwatering, de Nieuwe Vaart en de Noord Aa 
varen we hoog boven het maaiveld een gedeelte van 
de route die de Geuzen ooit gingen om Leiden te 
ontzetten. 
 
Woensdag 31 juli 
Twee dorpen “leed”route – Wandeling – Verzamelen 

Dorpsstraat 7 – Vertrek 10.00 uur. 
 
Door de eeuwen heen hebben de dorpen Zegwaert 
en Zoetermeer veel rampen over zich heen zien 
komen. De gids vertelt er vele interessante 
bijzonderheden over. 

 



 
 

  
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in het Streekblad, 

de Postiljon en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen die sinds 1 april operationeel is. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon en dienen bij de gids te worden betaald. Na 

afloop krijgt u van de gids een kopje koffie of thee. 

De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon. Ook hier een kopje koffie of thee na afloop.  
De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij Hotel-Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2717 LC 

Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK 
Zoetermeer. 

De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, ook met een kopje koffie of thee 

na afloop. De vaartocht begint en eindigt bij kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 2381 NG Zoeterwoude – 
Weipoort. 

U meldt zich aan, voor de koets- en vaartochten via de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen, klik op agenda, 
vervolgens op boottocht of koetstocht, klik op klik hier om te reserveren en vul de gegevens in.  

Mocht door onvoorziene omstandigheden de tocht niet doorgaan, dan zullen wij u uw inschrijfgeld retourneren. 
Indien u een tocht op een door u gewenste dag en tijd wilt houden, voor uw gezelschap, dan is dat mogelijk. Neem 
hiervoor contact op middels het “contactformulier” en wij nemen z.s.m. contact met u op. 
Wij zullen tot 1 juni a.s. de bestaande mogelijkheid tot betalen ophouden, omdat het een nieuwe betalingsdiscipline 
is. Indien u een probleem ervaart bij het invullen van de bankgegevens op de website, laat het ons even weten en u 

kunt nog op de “oude” manier betalen. De kosten van zowel de koets- en vaartocht kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL40INGB0009131656 van Stichting Gilde Zoetermeer – Stadsgidsen onder vermelding van de 

tocht en datum.  

Voor deelname aan een van bovenstaande tochten kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of telefonisch met ons contact op te nemen, telefoonnummers 06-53103860 of 

06-53395264. Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; informatie en aanvraag eveneens via bovenstaand   
e-mailadres of telefoonnummers en website, vanaf 1 april a.s. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, dan kunt u dit opgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen
http://www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen
mailto:stadsgidsenzoetermeer@gmail.com
mailto:f.n.leeuw@ziggo.nl

