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Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wenst u een zeer gezond en 
voorspoedig 2020 
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Beste lezers, 

Het is nog niet eerder voorgekomen, dat wij van Gilde Stadsgidsen, u om een gunst gaan vragen… en wel 
om uw stem. Graag leg ik het even voor u uit…  

Wij zullen u in de periode van 22 januari t/m 12 februari 2020 benaderen om ons te steunen met uw stem. 

 

Rivieren in de regio 
In de omgeving van Zoetermeer stromen rivieren door het landschap die al jaren van belang zijn voor de 
stad.  

De rivier De Rotte is er daar een van. Ontstaan uit 
een drassig riviertje Rotta waar later de stad 
Rotterdam naar genoemd is. Vermoedelijk was er 
toen al een verbinding met de Oude Rijn nabij de 
Haldam. De oorsprong van de Rotte van de rivier 
ligt in Lansingerland nabij de buurtschap Kruisweg. 
Tot Rotterdam stroomt de rivier via de Rottemeren 
tussen de dorpen Blijswijk en Zevenhuizen, om bij 
Rotterdam centrum te eindigen. Tegenwoordig is 
de Rotte belangrijk als vaarweg van Rotterdam 
naar Gouda. 

Een andere rivier is de Oude Rijn die een overblijfsel is van de loop van de Rijn. In de Romeinse tijd was de 
rivier de grens van het rijk. Er stonden sterke forten en legerplaatsen langs de rivier. De waterweg was 
toen niet zo vriendelijk. Er waren veel overstromingen. Bij opgravingen zijn veel scheepswrakken 
gevonden. Later werd de rivier afgedamd, waardoor het water niet meer buiten de oevers liep. 
De Vliet is een vaarweg die van Delft naar Katwijk loopt. Het water stroom langs Leidschendam/Voorweg, 
waar de Romeinen in vroeger tijden al het Corbulokanaal hadden gegraven. Dit kanaal is inmiddels 
grotendeels verdwenen. De Vliet is vooral bekend om de buitenhuizen die er langs staan. Welgestelde 
burgers gingen hier wonen of verbleven er in de zomer als het in de stinkende steden niet uit te houden 
was. 
Zoetermeer ligt in drie waterschappen Rijnland, Schieland en Delfland. Voor de waterlozing van deze 
gebieden zijn genoemde rivieren belangrijk. Het grootste gedeelte van Zoetermeer ligt in Rijnland. Het 
meeste water gaat via het gemaal de Leyens naar de Zoetermeerse plas en dan via het gemaal Van der 
Velden naar de Noord A en dan via de Weipoortse Vliet naar de Oude Rijn. Dan verder naar Katwijk. Ook 

Nieuwsbrief Zoetermeer   

Het ING Nederland fonds heeft het Gilde Stadsgidsen Zoetermeer genomineerd voor haar lokale 
initiatieven. Dit betekent dat wij voor de Regio Zoetermeer een van de vijf genomineerden zijn die in 
2020 een financiële tegemoetkoming krijgen om haar initiatieven verder te kunnen ontplooien. De 
hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door een stemronde en het initiatief met de meeste 
stemmen krijgt het hoogste bedrag. 
Van 22 januari t/m 12 februari 2020 kan heel Nederland op ons stemmen. Hierover komt op 17 januari 
meer nieuws van de ING. 
 
Uiteraard zijn wij als Gilde Stadsgidsen Zoetermeer bijzonder blij met de nominatie en zullen proberen 
zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De uitslag van de stemronde wordt op zaterdag 21 maart 
bekend gemaakt.  



het water van het gemaal Palenstein gaat via de Noord A de zelfde weg. Het water van Schieland gaat naar 
de Rotte bij Zevenhuizen en van Delfland via de Schie naar de Rotte. 
Er zijn nu intenties om Rotte, Oude Rijn en Vliet met 
elkaar te verbinden om een nieuwe impuls aan het 
Veenweidegebied te geven. Door de verbinding zouden 
waterrecreanten meer mogelijkheden krijgen. 
Als het plan doorgaat dan zijn onder meer de gemeenten 
Rotterdam, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer 
beter over het water te bereiken. Het nadenken over dit 
plan gaat verder waarbij de financiële haalbaarheid een 
grote rol speelt. 
Het hoofd- en bijlagenrapport kunt u terug vinden op de 
website www.rotte-rijn-vliet.nl  
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Foto boven: River de Rotte bij Lansingerland (Wikipedia) 
Foto onder: Oude Rijn (Wikipedia) 
 
 

0-0-0-0-0 
 

 

Graag attenderen wij u deze maand op “Gilde Zoetermeer” 
 

Maak kennis met de Infobalie van Gilde Zoetermeer 
 
Was de Infobalie in het Stadhuis-Forum tot voor kort het exclusieve eigendom van Gilde SamenSpraak, 
vanaf November zijn wij geopend namens en voor alle samenwerkende Gilden in Zoetermeer. 
Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor informatie over: 
 
Gilde SamenSpraak: Nederlandse taal en cultuur onderricht aan anderstaligen, op basis van het één-op-één 
taalmaatjes concept 
 

Gilde Stadsgidsen: stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond Zoetermeer 
 

Gilde Klussendienst: klusjes in en om het huis bij sociale minima in het kader van kleinschalige 
dienstverlening aan sociale minima in de Zoetermeerse samenleving 
 

Gilde SamenSterker: voor het samenbrengen van facilitaire zaken binnen vrijwilligersorganisaties;  
in oprichting. 
 

Gilde Power: speelt in op de behoefte en veranderende sociale situatie van de ouder wordende mens in 
deze tijd. Het is een initiatief van en voor senioren; in oprichting 
 
Wij zijn iedere maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur 
en telefonisch bereikbaar op 06-17469128. 
 

Wilt U zich aanmelden als vrijwilliger of juist gebruik maken van één van onze diensten? 
U bent van harte welkom! 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.rotte-rijn-vliet.nl/
http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/
http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/
http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/
http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-stadstuiniers/
http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-power/


 

                                                                                                          
 

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

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

