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Beste lezer,
Vandaag ontvangt u onze honderdste Nieuwsbrief. Frans v.d. Leeuw en ondergetekende hadden niet
verwacht 100 maanden lang een nieuwsbrief uit te geven. Eigenlijk zitten we zelfs iets over de 100
uitgaven, want in de afgelopen jaren zijn er ook wat extra Nieuwsbrieven verschenen. Deze kregen de
toevoeging ‘A’; zoals een speciale schooleditie, de In Memoriam-uitgave voor Jacques van Oosterom e.d.
Wij maken de Nieuwsbrief met veel plezier voor u, onze lezer. Inmiddels zijn er 258 “geabonneerde”
Nieuwsbrieflezers. Deze Nieuwsbrief gaat over de boerderijen van de familie Groenewegen en onze tweede
wandeling in Coronatijd, “De Twee-Parkenwandeling”. We hopen nog jaren met onze Nieuwsbrief door te
gaan en u te blijven informeren over bijzonderheden in en rondom Zoetermeer.
Niek Thoen

De boerderijen van de familie Groenewegen

Het Gilde Stadsgidsen bestaat uit twaalf gidsen. De meesten van ons zijn na ons werkzame leven Stadsgids
geworden en daarnaast hebben we een familieleven, hobby’s en andere activiteiten. Eén van ons, Jan
Groenewegen, is, zoals u misschien weet, hobbyboer. Dat houdt in dat hij dagelijks zorgt voor zijn
kleinvee. Geen wonder dat hij onze specialist is voor het buitengebied. Waterwegen, polderwegen en
verborgen (kerken)voetpaden, Jan kan daar alles over vertellen, mede omdat hij op de boerderij is
grootgebracht. Graag vertel ik u waar deze boerderijen stonden en… nog steeds staan.
In boerderij De Hooge Woning, bouwjaar 1675,
aan de Voorweg 109, begon de familie
Groenewegen in 1838 het boerenbedrijf tot 1980.
Jan’s over overgrootvader startte het bedrijf, Jan’s
vader Hein is in deze boerderij geboren, in 1911,
en hij woonde hier tot 1938. De naam van de
boerderij “De Hooge Woning” is vanaf 1675 zo
genoemd.

De wieg van Jan stond in Hoeve Meerzigt aan de
Voorweg 119, hij woonde daar tot 1976. De hoeve
dateert van 1677 en heeft vele eigenaren gehad.
Op de voorgevel van het huis staat in Romeinse cijfers
het bouwjaar, in de daarachter gelegen boerderij is
een deurbalk met het jaar 1640 te zien.

Jan’s vader werd in september 1937 pachter van
de monumentale boerderij. In 1947 kwam het in
familiebezit, tot 1972. In 1977 vond er een
grootscheepse restauratie plaats, onder leiding
van architect Van der Sterre.
Nu is het een toplocatie om te trouwen en
voortreffelijk te dineren.

Jan verhuisde in 1972 naar boerderij Ottelinenburg aan
de Voorweg 16. De naam “Ottelinenburg”, heeft vanaf
de bouw, in 1880, in de boeken gestaan. Hier had hij
van 1974 tot 2014 een veeteelt- en akkerbouwbedrijf.
In de periode 1976 tot 1992 boerde Jan hier samen
met zijn broer Nico. Ook Nico woonde met zijn gezin in
de boerderij. Ze molken 130 koeien met jongvee, in
totaal ruim 200 stuks. Het land had een oppervlakte
van 50 ha. Later startte Jan hier het nieuwe bedrijf met
zijn zoon.

In 1976 liet Jan het huis bouwen voor zijn gezin op nr. 163A, op de achtergrond ziet u nog de stal staan.

In 2009 kocht Jan een oude boerderij uit ca. 1900 aan de Geerweg 8 in Zoeterwoude. Hij liet deze slopen
en bouwde er in 2009 zijn nieuwe boerderij. Nu runt hij zijn hobbyboerderij met 25 vleeskoeien, 50
fokschapen en wat kippen.

Als Jan op zijn praatstoel zit dan komen er mooie verhalen. Zeker wanneer het om niet-alledaagse zaken
gaat. Jan geeft in een kort interview graag een paar voorbeelden.

Is er weleens vee bij jullie gestolen?

“Jazeker, dat gebeurde vroeger weleens. Toen werd het
vee nog niet intensief geoormerkt. Er werd wel van
iedere koe een herkenningstekening gemaakt, zodat de
koe geïdentificeerd kon worden. Tegenwoordig gebeurt
dat zelden omdat een veedief niets met een koe kan
doen. Hooguit illegaal slachten, want bij het slachthuis
wordt het oormerk verwijderd en dan wordt de koe
‘uitgeschreven’.”

Herkenningstekeningkaart

Waren er ook stropers in Zoetermeer?

“Ja die waren er vroeger ook. Toen we op hoeve Meerzigt woonden, had mijn vader een vriend die jager
was. Hij mocht op het land op hazen jagen. Dat deed de man met een paar vrienden. Zij waren alert op
het verschijnen van flitslampen want dan wisten ze dat er stropers bezig waren. Stropers lieten de hazen
verstijven met een felle lamp en schoten de haas dood. Op een gegeven moment wisten we wie een van
die stropers was. Om hem klem te zetten werd aan hem gevraagd of hij op het land wilde letten, vooral
om stropers tegen te gaan. Dan kon die man eigenlijk geen kant op en zo konden we het stropen
behoorlijk stoppen.”

Het monument, wat hij ook onderhoud,
naast de boerderij van Jan Groenewegen.
Naast de boerderij staat een monument. Wie heeft er nu een monument naast zijn huis staan?
“Daar ben ik ook druk mee. Het hele jaar door staan er belangstellenden bij het monument en lezen de
tekst op het gedenkbord. Op 22 februari 1945 had een Amerikaans toestel, ‘Liberator’, een noodlanding
gemaakt naast de boerderij. Vier dagen later vloog er een Engelse Spitfire over en beschoot het toestel,
om te voorkomen dat de Duitsers apparatuur uit het
vliegtuig zouden halen. Het monument is geplaatst
ter nagedachtenis aan de omgekomen vijf mensen,
die op het verkeerde moment daar waren,
waaronder 2 kinderen, die op dat moment in het
vliegtuig aan het spelen waren.”

De Liberator ligt op de grond bij de boerderij.

In de Telegraaf van 21-2-2020, staat Jan bij het
monument van de Jolly Duck, naast zijn boerderij
aan de Geerweg te Zoeterwoude

Niek Thoen

(met dank aan Jan Groenewegen die alle foto’s ter beschikking stelde)
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De Twee-parken wandeling
De 2e wandeling dit jaar van Stadsgidsen Zoetermeer met mooi wandelweer. We verzamelen in de
Dorpsstraat voor het Nieuwe Huis, het onderkomen van Historisch Genootschap Oud Soetermeer.
Er hebben zich 9 wandelaars aangemeld en die zijn ook aanwezig bij de start van de wandeling.
Na een korte introductie door Kees lopen we richting de
“kroketten-steeg”, waar we een toelichting krijgen waar
deze naam vandaan komt, t.w. aan de automatiek die daar
in de jaren 60/70 aanwezig was tussen het café-restaurant
De Meerbloem aan de Dorpsstraat en de daarachter
gelegen zaal waar o.a. films werden vertoond.
Vandaar richting Wilhelminapark gelopen waar het ontstaan
van het park
wordt
besproken.
Na enkele
jaren van
discussie,
ontwerpen en zekerstellen van het benodigde geld is de
aanleg gestart in 1949-1950. Veel van de bomen dateren
nog uit die tijd en momenteel wordt er gewerkt aan een
plan om daar waar nodig bomen gefaseerd te gaan
vervangen. Het park ligt tussen de Dorpsstraat en de
Oranjebuurt.
In het park staat ook een meer recent geplante boom, t.w.
een Koningslinde ter ere van de geboorte van prinses Amalia in 2003 ( kijk uit met het lopen in het gras,
want het park wordt kennelijk ook gebruikt als honden-uitlaat plek ☹ ).
Meest opvallend is uiteraard het herdenkingsmonument 1940-45. Een wand met bijbel-teksten en aan de
uiteinden een gebeeldhouwd reliëf van kunstenaar Geurt Brinkgreve. De onthulling vond plaats op 28 juni
1951 en jaarlijks vindt hier de Dodenherdenking nog plaats.
We lopen richting Delftsewallen-wetering en langs het water richting Delft. In de toelichting wordt gewezen
op het hoger liggen van de dijk en dat daarin de vaart zich
bevindt. De vaart ligt hoger omdat het omringende land als
turf is afgegraven en veel van de turf als brandstof via boten
over de Delftsewallen-wetering richting Delft werd gebracht.
De bierbrouwerijen
aldaar maakten van
de turf gebruik als
brandstof.
Verder lopend langs
de wetering krijgen
we nog een uitleg
over de
Landscheiding die
tussen de Hoogheemraad- schappen was aangelegd om de
waterstanden onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen. Deze
Landscheiding, een hoge dijk, ging dwars door de Delftsewallenwetering en hinderde de doorvaart voor de schepen. Bij de
Reguliersdam was een z.g. overtoom, waar de schepen over de
dam konden worden getrokken. We gaan nu richting het Arianepark, aangelegd in 2007 ter ere van de geboorte van prinses Ariane
en gaan dan via het jaagpad terug langs de wetering richting
Dorpsstraat.

Jan Henneken en Kees de Jong
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