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Beste lezer, 
 
Dit hadden we nooit kunnen denken: Ons tochtenseizoen is geëindigd, terwijl het nooit begonnen is. 
Jammer, want we hadden leuke nieuwe tochten voor u voorbereid. Maar in dat schuitje zitten we allemaal 
en laten we eerlijk zijn: er zijn ergere dingen. 
We hebben niet helemaal stilgezeten. Onze collega’s Frans en Niek, hebben toch met een ijzeren discipline 
ook in de Corona tijd elke maand een zeer lezenswaardige nieuwsbrief gemaakt en verstuurd, waar u 
hopelijk ook plezier aan heeft beleefd. 
Ook zijn andere zaken doorgegaan. We hebben een geluidsinstallatie gekocht, die we volgend seizoen 
graag voor u inzetten. U leest er iets meer over in deze nieuwsbrief. 
Wij gaan de komende maanden hard aan de slag om het programma van volgend jaar voor te bereiden. 
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De Stads- en Dorpsschrijver van Zoetermeer 

We hebben reeds eerder geschreven over de Stads- en Dorpsbeschrijver die in de achttiende eeuw over de 
dorpen en steden schreef die hij tijdens zijn wandelingen bezocht, (zie Nieuwsbrief nr. 80).  

Hij kon natuurlijk niet heel Nederland beschrijven en daarom maakte hij ook gebruik van de verhalen van 
andere wandelaars die hij ontmoette. Wat hij dan noteerde kon hij niet controleren. De verhalen waren 
interessant maar wellicht hier en daar wat afwijkend van de werkelijkheid. 

Over Zoetermeer en Zegwaard gaf hij het volgende weer: wanneer beide dorpen gesticht zijn is een 
onbekende zaak, wijl er geen bewijzen hieromtrent gevonden worden. De ligging geeft grond te 
veronderstellen dat beide van zeer vroege datum zijn. 

Verder geeft de Dorpsbeschrijver aan dat beide 
ambachten al zeer vroeg begonnen zijn met venen en 
wel in de veertiende eeuw. Met als gevolg dat men al 
snel uitgeveend was. 
Zo meldt de schrijver dat omstreeks 1732 de molen die 
onder Zoetermeer stond is afgebroken en niet meer 
opgebouwd. Hierdoor dient de korenmolen die onder 
Zegwaard valt thans beide ambachten. De heer van 
Zoetermeer geniet nog een eeuwige erfpacht. Schout en 
Ambachtsbewaarders hebben ook volgens een oud 
contract de voorkeur van koop als de tegenwoordige 
molen verkocht wordt. 
Verder geeft de auteur aan dat er in geschriften staat 

dat erin Zegwaart, een kwartier gaans van het dorp, op het eind van de Delftsewallen een dam ligt met de 
naam Reguliersdam, waar een klooster heeft gestaan. Den eerwaarde heer Van Rijn zegt in zijn oudheden 
van Rijnland dat Zoetermeer, een dorp in Rijnland gelegen en een “Hollandsch” leen zijnde, van ouds een 
kerk had aan de Broekweg bij de Zwaardsloot. Dewelke voor menige jaren geleden afgebroken is. Het hof 
zelf of het plein waar de kerk gestaan heeft jaren geleden door het uitdelven der veen in een plas is 
verandert. Dat hier meer dan een kapelletje heeft gestaan wordt sterk betwijfeld. Bij het uitvenen zijn er 
namelijk geen fundamenten of grondlagen van een kerk gevonden. Wel stond het land onder de naam van 
oude kerkhof of kerkhofsland bekend. 
                                                                                             (foto molen: HGOS beeldbank Zoetermeer)   
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Zoetermeer   



Turfwinning en droogmakerijen 

  Turfwinning en droogmakerijen 
Turfwinning tast het landschap aan 
In de middeleeuwen werd turf gewonnen door veen af te steken, ook ‘delven’ genoemd. In principe bleef 
een vaste ondergrond over. Deze ondergrond kon men ophogen en met behulp van as of mest weer in 
cultuur brengen. De praktijk was vaak anders. Omstreeks 1500 lagen veel verdolven gronden verlaten. 
Daarnaast had het turf delven geleid tot vorming of vergroting van plassen en meren, met name het 
Haarlemmermeer. 
In de 16de eeuw ging de turfwinning een nieuwe fase in. Het slagturven kwam in zwang. Hierbij werd turf 
gewonnen door onder de grondwaterspiegel het veen op te baggeren tot de klei- of zandbodem was 
bereikt. De metersdikke veenlaag verdween daarbij geheel. Voor land kwam een waterplas in de plaats. 
Vooral na 1530 nam het slagturven een hoge vlucht en in 1550 had deze nieuwe wijze van turf winnen het 
traditionele delven geheel verdrongen. 
Langzaam veranderde het landschap. Het was niet zo dat al het land direct in water veranderde; de 
turfwinning bleef kleinschalig. Eigenaars vergroeven jaarlijks een gedeelte van een perceel en gebruikten 
de rest nog zo veel mogelijk voor agrarische activiteiten. Ook als een perceel geheel vergraven was, bleef 
land nodig om de gebaggerde turf op te stapelen en te laten drogen. Lange smalle percelen land, 
zogenaamde legakkers, lagen tussen percelen water. Naarmate de turfwinning voortging, werden de 
waterplassen groter. Door golfslag werden de overgebleven legakkers aangetast en verdwenen soms  
geheel. 
 
Toezicht op de turfwinning 
De hoogheemraden van Rijnland gingen toezicht uitoefenen op de turfwinning. Misschien hadden zij dit 
altijd al gedaan, maar in ieder geval werd in de 15de eeuw de regelgeving met betrekking tot de 
turfwinning schriftelijk vastgelegd. Het was verboden om dicht bij grote meren, landscheidingen en 
hoofdwegen turf te delven. Ook werden bepalingen vastgesteld inzake de hoeveelheid te graven turf en 
het herstel van afgegraven land. Om de betaling van de verschuldigde waterschapslasten te waarborgen, 
moesten turfgravers onroerend goed als onderpand stellen. 

In de 16de eeuw, toen het turf delven 
plaats maakte voor het slagturven, 
kostte het Rijnland veel moeite om zijn 
bevoegdheden ten aanzien van de 
turfwinning uit te oefenen. Uiteindelijk 
werd Rijnlands gezag geaccepteerd. 
De regels werden min of meer 
nageleefd; Rijnland verleende 
vergunning voor het slagturven en 
legde boeten op aan degenen die 
zonder vergunning werkten of op 
andere wijze de regels overtraden. 
Toch leidde het slagturven tot veel 
landverlies. 

Model van een kruiwagen met turf en spaden, 1950. Foto: R.A.J. (Ron) Tousain (HGOS) 

 

 



Keur op het vervenen en ontgronden, 1587 

 
Het waarborgsysteem dat bedoeld was om de betaling van lasten 
te garanderen, bleek omstreeks 1675 niet meer goed te 
functioneren. Veel grondeigenaren konden de lasten niet meer 
opbrengen en lieten hun grotendeels tot water vergraven land in 
de steek. Dit werd ‘spasteken’ genoemd; de eigenaar stak zijn 
spade in de grond en vertrok. ‘Abandonneren’ was een ander 
woord dat gebruikt werd voor het achterlaten van eigendommen. 
Op deze wijze verloren veel ambachten (plattelandsdistricten) een 
deel van hun bevolking. Het ambacht Schoot, tussen Ter Aar en 
Nieuwkoop, verdween zelfs geheel.  
Als antwoord op de abandonnering kwam in 1680 een nieuw 
waarborgsysteem tot stand. In plaats van borgstelling van 
onroerend goed moest voortaan 1 stuiver per gewonnen roede 
turf betaald worden. Deze stortingen kwamen in een door 
Rijnland beheerd waarborgfonds, waaruit de verschuldigde lasten 
werden betaald. 
 

Terugwinning van land 
In de tweede helft van de 17de eeuw 
werden enkele gebieden die door 
turfwinning grotendeels vergraven waren 
weer drooggemaakt. Door de agrarische 
laagconjunctuur na 1665 bleef het aantal 
droogmakerijen beperkt; het was niet 
lonend grote investeringen te doen om 
land te winnen dat niet veel zou 
opbrengen. Pas na 1750 nam de waarde 
van landbouwgrond weer toe en werd het 
lucratiever om geld te steken in projecten 
tot droogmaking van vergraven land. 
Toch kwam in de tussentijd een aantal 
droogmakerijen tot stand. Het initiatief 
ging meestal uit van de ambachten en 
aangelokt door grote fiscale voordelen – 
droogmakers konden vele jaren 
vrijstelling krijgen van betaling van 

belasting en waterschapslasten – werden de nodige middelen gevonden om de droogmaking van 
vergraven landen te financieren. 
In de 18de eeuw maakte de kleinschalige vervening, waarbij een landeigenaar ieder jaar slechts een deel 
van een perceel afgroef en de rest zoveel mogelijk in stand hield, plaats voor een nieuwe, grootschalige 
organisatie van turfwinning: de gereglementeerde veenderij. Hierbij verleende Rijnland vergunning tot het 
uitvenen van een aaneengesloten gebied, vaak één of twee polders, op voorwaarde dat dit gebied na 
afgraving meteen moest worden drooggelegd. Organisatie, financiering en technische uitvoering van 
vervening en drooglegging werden in een reglement geregeld. De aanvragers van de vergunning kregen 30 
of 40 jaar de tijd om het gebied uit te venen en droog te maken. Hoewel deze termijn vaak werd 
overschreden, ging de turfwinning veel sneller dan in de tijd van het kleinschalige slagturven, toen het 
vaak meer dan 100 jaar duurde voordat een polder geheel was uitgeveend. 
Door de verplichting tot droogmaking ging er in de gereglementeerde veenderijen uiteindelijk geen land 
verloren. 
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Gilde Stadsgidsen in bezit van eigen rondleiding set 
Een veel gehoorde opmerking van onze deelnemers 
aan de wandel- en fietstochten is dat de 
verstaanbaarheid van de gids vaak te wensen 
overlaat door te veel omgevingsgeluid (wind, 
verkeer, bouwwerkzaamheden etc.). En dat is 
natuurlijk niet de bedoeling! Het feit dat nu ook nog 
de verplichte afstand van 1,5 meter in acht 
genomen moet worden, maakt het er natuurlijk niet 
beter op.  
Daarom beschikt het Gilde Stadsgidsen sinds kort 
over een eigen rondleiding set die tijdens al onze 
tochten kan worden ingezet. Met dank aan de ING 

donatie eerder dit jaar is een prachtig systeem aangeschaft waar wij erg trots op zijn.  
Wij hopen hiervan het komend jaar erg veel gebruik van te maken!  
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STEUN DE EGELOPVANG ZOETERMEER 
 
Per jaar vangt de Egelopvang Zoetermeer tussen de 200 – 350 zieke, gewonde of verweesde egels op. 
Deze egels worden door zo’n 60 vrijwilligers dagelijks verzorgd. Voor het verzorgen van deze egels worden 
natuurlijk kosten gemaakt. De kosten bestaan o.a. uit: voeding, medicijnen, dierenarts, huur van het 
gebouw, timmeren van hokken en vervoerskosten. 
Het Gilde Stadsgidsen steunt de Egelopvang van harte en vraagt u daarom dit werk te steunen met een 
gift. Bijdragen kunt u storten op rekeningnummer: NL86 INGB 0005 5317 40 t.n.v. Stichting Egelopvang 
Zoetermeer e.o.  
 
Alvast veel dank namens de Stadsgidsen Zoetermeer! 

                                                                          

 

 
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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