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Beste lezers, 
 

Wat eens was... 
Toen er nog geen Coronacrisis was reden we tijdens een van onze koetstochten van de Sniep over de 
Zwaardslootseweg en de Vadoekbrug naar het begin van de weg naar Leiden. Links en rechts zagen we 

daar enorme weilanden waar koeien 
hun maaltje haalden. We vertelden dan 
dat hier zo’n vijfhonderd jaar geleden 
een enorme plas water lag. Ontstaan 
uit een poeltje dat later het 
Soetermeerse Meer werd waaraan het 
dorp en later de stad Zoetermeer zijn 
naam dankt. Langs de oevers vestigden 
zich de eerste mensen die de durf 
hadden het moeras in te trekken op 
zoek naar leefruimte. Zij leefden daar 
van wat veeteelt en akkerbouw. Maar 
ook van de bevissing van het meer 
waar ze vaak een aardig zooitje vingen 
en zo in hun eerste levensbehoefte 
konden voorzien. In oude geschriften 
vind je nog wel eens dat Zoetermeer 
beschreven wordt als vissersdorp. 
Als we dat aan onze reisgenoten 
vertelden schoten ze in de lach en 
dachten dat ik ze wat op de mouw 

spelde. Het meer werd ook bekend als de aanvalsroute van de Geuzen die In 1574 op weg waren om het 
Spaanse beleg van Leiden te breken. Door de open vlakte en de harde wind werd het opgezweepte water 
van het meer later een gevaar voor de bewoners. De oevers kalfden af en hun akkers en woongebied 
kwamen onder water. Zij moesten vluchten naar de hoger gelegen gebieden in de buurt van de huidige 
Dorpsstraat. De notabelen besloten uiteindelijk het Soetermeerse meer droog te maken. Dat werk begon in 
1614 en was klaar in 1616. Het was in die tijd een van de grootste drooggelegde meren in Nederland. 
Daarvoor waren er al kleinere polders en de 
grotere Bijlmer droog gepompt. Hierbij waren 
molens een grote hulp. Zij pompten het water 
immers op. De bekende molens bij Stompwijk 
hebben hierbij ook hun bijdrage geleverd. In 
de nieuwe polder groeide gras van hoge 
kwaliteit waardoor de boeren prima melk 
konden leveren. Hierdoor maakte begin 1900 
de boterindustrie een grote stap voorwaarts. 
Zegwaart en Zoetermeer werden bekend als 
boterdorp. De Molenweg later tot 
Stationsstraat herdoopt, werd in de volksmond 
de boterstraat. Bijna was Zoetermeer het 
Texas van Nederland geworden toen er in de 
polder olie werd gevonden.  
Helaas was de opbrengst niet groot genoeg en  
verdwenen de ja-knikkers uit het landschap.  
Met onze gedachten nog bij het verdwenen meer  
vervolgden we onze koetstocht.  
 

Nieuwsbrief Zoetermeer   

Locatie op de Polderkaart van W.H Hoekwater uit 1901. (Wikipedia) 
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Sociaal democratisch weekblad 20 april 1934 
 

Vierduizend ramen gesneuveld! 

ZOETERMEER, 20 April. Woensdag is door den 

hevigen storm een gedeelte ter grootte van ruim 

4000 ramen van het groote warenhuls van den 

tuinder v. d. M., aan den Voorweg, ingewaaid. De 

in het verwoeste gedeelte staande vruchten zijn 

vernietigd. 
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Vrije Volk 23 juli 1965 

 

Zoetermeer, de snelgroeiende overloopgemeente 

voor Den Haag, krijgt eind van dit jaar een heus 

theater. De. voormalige Graanschuur achter het 

Groene Kruisgebouw wordt hiertoe verbouwd. In 

het gebouw komt een zaal met 236 zitplaatsen en 

een toneel, een expositieruimte en een foyer. Met 

verbouwing en inrichting is anderhalf miljoen 

gulden gemoeid. Het theater zal bereikbaar zijn 

vanaf de Dorpsstraat. 
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De Banier 22 maart 1932 

 

ZOETERMEER—ZEGWAARD. 

Het bouwen van een landbouwschuur op de 

boerderij van Nutricia, bewoond door W. v. 

Reeuwljk, is na gehouden aanbesteding 

opgedragen aan de laagste inschrijvers gebr. J. en 

P. van Tilburg te Nootdorp voor ƒ 6.834,00 

 

 

 

 

 

Delftsche courant 23 augustus 1895 
 

Bericht van inzet. 

Bij de veiling zijn de perceelen in bod gekomen 

als volgt:  

1. De Bouwmans woning "doe wel en zie niet om" 

met 27.55.80 ha. wei en bouwland in den 

Driemanspolder aan den Voorweg te Zoetermeer, 

op ƒ 19.500,00. 

2. De 7.38.40 ha. weiland in den Nieuwen 

Drooggemaakten Polder onder Zoetermeer, op      

ƒ 6.500,00 

3. De 6.62.30 ha. weiland als voren op ƒ 5.500,00. 

Samen op slechts ƒ31.500,00. De afslag blijft 

bepaald op Dinsdag 27 Augustus 1895, vm. 11 

ure, in het Koffiehuis “De Gouden Leeuw" bij W. 

Poot te Zoetermeer, ten overstaan van Notaris Van 

Hamersvelt aldaar, ten wiens kantore 

verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot 

van 1/5 der verhoogsom als premie. 
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De Banier 26 oktober 1929 

 
ZOETERMEER-ZEGWAARD. 

De heer P. Ryneveen aan den Voorweg bracht een 

pompoen ter markt, hebbende een gewicht van niet 

minder dan 75 pond. 
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