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Beste lezers, 
 
Rond 1700 ontstond het agrarisch boerendorp “Soetermeer-Segwaert”. Omstreeks 1950 waren er zo’n 110 
boerderijen, vrijwel allemaal gemengde bedrijven: veeteelt en akkerbouw. 
Een en ander had tot gevolg, dat zich een uitgebreide zuivelnijverheid ontplooide, waaruit uiteindelijk een 
grote zuivelindustrie ontstond met de melkfabriek Nutricia, de margarinefabriek van de familie Brinkers, 
Noordam en Van der Spek als de grote zuivelhandelaren. Zoetermeer-Zegwaard kon zich, mede als gevolg 
van haar gunstige ligging, tussen vijf grote steden, (Gouda-Rotterdam-Delft-Den Haag en Leiden) 
ontwikkelen tot een handelsdorp en kreeg bekendheid in het land als “Boterdorp”. Aan de rand van de 
Meerpolder liggen nog een aantal boerderijen die in gebruik zijn als boerenbedrijf. 
Onze collega Frans van der Leeuw heeft onderstaand artikel geschreven. 
 
 

Boeren en boerderijen 

 
Als agrarisch dorp stonden Zoetermeer en 
Zegwaart vol met boerderijen. Veeteelt en 
landbouw zorgde voor een al of niet goed 
belegde boterham voor de hardwerkende boeren. 
De bevolking profiteerde ook van hun resultaten 
in de vorm van vlees, zuivel, graan en groenten. 
In de steden had men in het algemeen niet veel 
op met de boer. Tot het moment dat de 
stedelingen in de winter van 1944/1945 
geconfronteerd werden met de hongerwinter. De 
Duitse bezetter had het westen van Nederland 
onder water gezet, de treinen reden niet en ze 
lieten geen voedsel door. Erger nog, ze roofden 
ons land leeg. Zeker in de grote steden was er 
weinig te eten, dus trokken mensen naar het 

Boerderij De Vlaming, aan de Vlamingstraat (rond 1910)                   platteland om bij de boeren aan te kloppen.  
                                                                                 Meestal kregen de stedelingen wel wat mee in de 
vorm van aardappelen, erwten en graan. Bloembollen 
en suikerbieten werden ook meegegeven. Rond dat 
laatste ontstonden velen verhalen. Een enkele boerin 
bakte een brood en deelde dat per boterham uit. Als 
het opraakte werd het een halve. Als tegenprestatie 
ontvingen de boeren sieraden, bontmantels en nog 
meer van waarde. Het voedsel had in die tijd meer 
waarde dan al het chic. Soms stonden wel duizend 
voedselzoekers per dag bij de boer voor de deur. 
In de jaren na de oorlog zorgden de vele 
hervormingen in de landbouw ervoor dat het aantal 
boerderijen terugliep. Vaak werden ze afgebroken of 
kregen een andere bestemming. Koe en paard in de 
Stationsstraat is afgebroken, van Nabij iets verderop,                                           Hoeve Meerzicht (rond 1968)                                                                                       
staat alleen het huis nog. Er zit nu een tandartsenpraktijk                                                                     
in. In de Vlamingstraat herbergt boerderij De Vlaming in de bijgebouwen een aantal kunstenaars. In de 
Sprankshoeve treffen we nu woningen aan. Boerderij Bijdorp van Bos is totaal verdwenen. Veel oude 
boerderijen zijn veranderd in restaurants zoals Kromwijk, Meerzigt, de Drie Hooibargen en De Sniep. Zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Wat er in Zoetermeer nu nog rest aan echte boerenbedrijven is op de 
vingers van een hand te tellen. 

Nieuwsbrief      

Zoetermeer   



Boerderijen hadden ook regelmatig met brand te 
maken. Veelal veroorzaakt door bliksem maar ook 
door onverlaten. In 1931 en 1932 waren er vele 
branden in de dorpen en hun omgeving, waarvan 
de oorzaak niet te achterhalen was. Bij Van 
Straten aan de Zegwaartseweg ging een nieuwe 
oogst erwten en tarwe evenals een hooiberg in 
vlammen op. In september 1932 stond er bij hem 
opnieuw een hooiberg in brand. Op 8 oktober was 
er brand bij de buren. De eigenaar dacht dat het 
door brandstichting kwam. Meer branden volgden 
zoals bij boer Zegwaart, die ‘s morgens vroegen 
zijn koeien zat te melken en voor zijn ogen de 
hooiberg in vlammen zag opgaan. Ook de  

Hoeve Kromwijk (rond 1950)                                               omliggende dorpen werden niet gespaard. De  
                                                                                kranten stonden er vol van en de onrust nam toe. 
Er werden maatregelen genomen en een premie van vijfhonderd gulden uitgeloofd voor de tip die de 
vermoedelijke dader kon aanwijzen. De schuldigen zijn echter nooit gevonden. 
Op zaterdag 31 augustus houden we een fietstocht langs de boerderijen. Nadere informatie en hoe u zich 
kunt inschrijven staat onderaan deze nieuwsbrief. 
       
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 
 
 
             Een “moderne” boerderij aan de Meerpolder, nr.29. (Foto: Aat Hoogland, overige foto’s Beeldbank Zoetermeer – HGOS)  

 
                                                            Frans van der Leeuw 
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AGENDA 

Zaterdag 3 augustus                                       

Wijkwandeling; - Wandeling – Verzamelen Dorpsstraat 

132 – Vertrek 10.00 uur.                                    

Deze wandeling 

voert u nu eens 

rond het Oude 

Dorp, langs 

oude objecten 

en “moderne” 

panden van na 

1950 

 

 
 

 
 

 

Woensdag 7 augustus 

Dorpstraat-/kerkenpadroute; - Wandeling – 
Verzamelen bij Dorpsstraat 132 – Vertrek 14.00 uur.  

Tot ca. 1950 stonden alle 
kerken nog in de 
Dorpsstraat. Alleen de 
Pelgrimskerk stond sinds 
1934 in de Stationsstraat. In 
die tijd was Nederland (en 
ook Zoetermeer-Zegwaart) 
nog voor 75% christelijk. 
Waar, en in welke kerk, 
gingen de ca. 2.500 
kerkgangers elke zondag 
naar de kerk? 
 
 

 



Zaterdag 10 augustus 

Polder-/Molentochtroute; - Fietstocht – Verzamelen bij 
Dorpsstraat 132 – Vertrek 10:00 uur.                                                               

De route gaat 
richting de 
Meerpolder en naar 
Stompwijk. Langs 
dijk en wetering van 
de Meerpolder naar 
de afgeknotte 
watermolens. 
Koffiestop. Verder 

naar de afgeknotte molens van de Palensteinse polder. 
Naar keuze van de deelnemers korte of lange route 
terug. 

 
Woensdag 14 augustus 

Wijkwandeling Stadshart; - Wandeling – Verzamelen 

Museum De Voorde, Zuidwaarts 2 – Vertrek 10:00 uur. 
De gids neemt u mee 
langs rijks- en 
gemeentegebouwen, 
zoals Interpol, AIVD, 
brandweer en 
politiebureau en u 
loopt gelijktijdig de 

Kunstroute door het Stadshart. 
 

Zaterdag 17 augustus 
Wijkwandeling Rokkeveen; - Wandeling – 
Verzamelen bij de Watertoren – Vertrek 14:00 uur.  

Langs de parels van de 
Floriade, zo beleeft u 
deze Wijkwandeling. U 
loopt langs enkele 
historische boerderijen 
en door het groen van 
het gedeelte van de wijk 
Rokkeveen, waar in 1992 
het grote evenement van 
de Floriade plaatsvond. 

 
Woensdag 21 augustus  
Zoetermeerse Parkentocht; - Fietstocht - Verzamelen 

bij Station Voorweg bij de Olympus -  Vertrek 10.00 

uur. 

Deze tocht is een 

leuke mix tussen 

historie, natuur en 

architectuur. We 

starten aan de 

historische Voorweg, 

en doorkruisen het 

schitterende 

Westerpark. Ook de 

gevarieerde architectuur van de wijk Meerzicht 

komt aan bod. 

 

Zaterdag 24 augustus 

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 28 augustus 
Wijkroute Seghwaert; - Wandeling – Verzamelen bij 

Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Gaardedreef 189  
– Vertrek 10.00 uur. 

We vertellen u over de 
opzet van de wijk, het 
inpassen van oude 
windsingels en 
bewonersinitiatieven. 
Daarnaast het 
historische verhaal over 
ontginning, turfwinning, 

drooglegging en waterbeheersing. 
 

Zaterdag 31 augustus 
Boerderijenroute; - Fietstocht – Verzamelen bij 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10:00 uur. 

 

 
 
Tot 1950 stonden er in Zoetermeer ca. 110 
boerderijen. Toen in 1968 de groeistad Zoetermeer in 
gang werd gezet zijn er uiteindelijk 7 nieuwe wijken 
bijgebouwd. Als gevolg hiervan zijn er ca. 75 
boerderijen afgebroken en zijn er nog 38 boerderijen 
over. Een tocht langs de boerderijen, die er nog staan 
en een bezoek aan een daarvan. 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

  
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in de 
media van Streekblad en Postiljon en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon, een kopje koffie of thee inbegrepen.  
De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon. Ook hier een lekker 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 te Zoetermeer. 
De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. een lekker kopje 
koffie of thee na afloop. De vaartocht begint en eindigt bij de kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 
2381 NG Zoeterwoude – Weipoort. 
Voor de koetstocht en de vaartocht dient u zich aan te melden via de bovenstaande website. Eenmaal op 
de website klikt u op ‘agenda’, vervolgens op boottocht of koetstocht , klik op ‘hier’ om te reserveren en vul 
de gegevens in. Daarna wordt u doorverwezen naar ‘betalen’. 
Als de koets-of vaartocht onverhoopt niet mocht doorgaan (door te weinig deelnemers of slecht weer), 
ontvangt u hier één/twee dagen voor de tocht bericht over. Uiteraard retourneren wij dan uw inschrijfgeld.   
Tochten voor groepen zijn ook op aanvraag mogelijk; stuur hiervoor een aanvraag in naar e-mailadres: 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com. Wij nemen dan graag contact met u op. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl  
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