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Beste lezer, 
 

Het is voor ons allemaal weer wennen, na dik een jaar niks mogen organiseren. Maar onze tochten 

(wandelingen en fietstochten) zijn er weer. We hebben dit jaar een combinatie van “gouwe ouwe” tochten 

met splinternieuwe, verrassende tochten samengesteld Dit geldt zeker ook voor de maand augustus. Twee 

nieuwe fietstochten, waarbij met name de natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen. En wat dacht u van 

de 2 wijkwandelingen door - volgens sommige mensen -, de mooiste wijken van Zoetermeer, nl. de Leyens 

en Rokkeveen.  

Veel plezier komende maand 

Kees Doodeman 

Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

 

Zoetermeerse en Zegwaartse notities uit vroeger tijden (2) 
De Dorpsschool stond in Zegwaart. Sinds 1776 was er een schoolmeester die, zoals gebruikelijk, ook als 
voorzanger en koster werkte. Verder zijn er in de dorpen nog het wachthuis van de buurtwachters dat 
tegenover de kerk stond. Aan de zijde van dit gebouw staat een brandweerauto. Voor de 
dorpsvergaderingen is er geen speciale voorziening en is men aangewezen op de herbergen. 
Sinds 1596 bestaat er een burgerwacht. Deze werd ‘s winters om beurten uitgevoerd door vier 
manschappen en een korporaal. Die zijn er voor beide dorpen en moeten regelmatig hun ronde doen. 
In Zoetermeer bestond er ook een Rederijkerskamers die als wapen drie meerbloemen voerde en als 
devies “met zoetheid meer” had. In Zegwaart was er ook een kamer met een Zeg of waterbloem en het 
devies luidt “zegt waarheid”. Al vroeg waren deze kamers aanzienlijk en haalden ze veel prijzen. 
In de dorpen waren veenderijen sinds jaren een goed middel van bestaan. De graanteelt bracht echter nog 
meer op en velen namen dit dan ook ter hand. De vreemdelingen die elk jaar de dorpen bezochten en veel 
uitgaven, bezorgden de winkeliers een goed inkomen. Men vond hier ambachten die voor de arbeid in 
andere welvarende dorpen niet onderdeden. 

Opgetekend is ook dat toen de Spanjaarden in 1574 de 
stad Leiden belegerden, doorstak admiraal Boisot tot 
ontzetting van de bewoners de dijk van de 
landscheiding. Op weg naar Leiden om de stad te 
ontzetten werd hij door de Spanjaarden bij de 
Zoetermeerse brug tegen gehouden waarna hij via de 
Zegwaartseweg de tocht voortzette. Tussen Benthuizen 
en Zegwaart staken de geuzen de dijk door en konden 
toen gelukkig hulp bieden en Leiden ontzetten. 
Volgens oude aantekeningen trof Zegwaart in 1650 een 
enorme brand die de bevolking veel leed bezorgde. Men 
meende dat deze brand door kwaadwilligen gesticht 
was. In 1701 werd Zoetermeer eind oktober eveneens 
door een grote brand geteisterd. Deze brand zou 
ontstaan zijn bij het eerste huis aan de Leidsewallen 
wetering in een daar aanwezige herberg. De 
vlammenzee was zo hevig dat er een schuur, die er ter 
bescherming van de kerk stond geheel omver werd 
geblazen. Meer grote branden waren er in 1793 in een 
grote boerderij aan de Voorweg en in 1795 aan de 
Broekweg waar woonhuis en bijgebouwen volledig in de 
as Verder hebben Zoetermeer en Zegwaart elke 
maandag een marktschuit die naar Den Haag vaart. Op 

Zoetermeer   



woensdag en zaterdag vaart die op Leiden en op donderdag naar Delft. Ook kan men bij de stalhouderijen 
een koets huren. 

Er zijn ook mededelingen over het oude Palenstein, dat 
behoort aan de heer C.B. Osy, heer van Zegwaart. In de 
Palensteinse polder stond een adellijk huis dat later is 
vernietigd. Het was niet te achterhalen wanneer deze 
vernietiging was. Op dezelfde plaats werd een groot 
bouwmanshuis gebouwd dat wederom door dezelfde heer 
in 1791 werd afgebroken. Daarvoor kwam een gebouw met 
een aanzienlijke tuin in de plaats, waarachter diverse 
aantrekkelijke plantsoenen zijn aangelegd. 
 
                                                            Frans v.d. Leeuw 
Kasteel Palenstein 

 
Bron: de stads- en dorpsbeschrijver en Historisch Genootschap Oud Soetermeer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jT-EszT3BpA (3.37 min.) 
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Agenda augustus 2021 
Zaterdag 7 augustus 
Wijkwandeling Floriade - vertrek bij de Watertoren in Rokkeveen, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. 

Deze wandeling gaat langs de pareltjes van de Floriade 1992. Weliswaar is een 
groot deel van het terrein bebouwd, maar er zijn nog mooie onderdelen bewaard 
gebleven, zoals het Rosarium(recent vernieuwd, de Floraplas met haar 
fotogenieke boomeilandjes.  
Ook de architectuur van de bebouwing komt aan bod. Een hoogtepunt van deze 
wandeling is een kijkje binnen in de watertoren ”De 10 Gemeenten”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 11 augustus  
De Nieuwe 3manspolder – Fietstocht - vertrek camping De 3 Morgen Leidschendamseweg 3, om 10.00 
uur. Kosten € 5,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
Nieuw in ons programma. U wordt rondgeleid door een gids die 
zijn hele leven in deze polder gewoond heeft en alle details van 
vroeger maar ook van nu weet.                                              
Het is indrukwekkend om te zien hoe dit gebied is omgetoverd 
tot een waterbergingsgebied, maar ook zeer aantrekkelijk is 
voor recreatie.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jT-EszT3BpA


Zaterdag 14 augustus  
Boerderijentocht – Fietstocht - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
Een fietstocht langs monumentale boerderijen en door 
schitterende natuur. Onze gids neemt u mee naar het 
Zoetermeer van een paar honderd jaar geleden, maar laat u ook 
het moderne Zoetermeer zien. Enkele boerenbedrijven hebben 
hun bedrijf voor ons opengesteld, dus in deze tocht ook een 
kijkje achter de schermen. 
 

Zaterdag 21 augustus 
Molentocht – Fietstocht - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon. 

 
Een combinatie van mooie natuur in en rond Zoetermeer en het 
bezoek aan 2 of 3 molens. Op deze Nationale Molendag 2021, 
gaan we per fiets 2 of 3 monumenten bezoeken.  
Een daarvan is het juweel “Zelden van Passe”, de molen die u 
ziet aan uw rechterhand langs de A4 richting Amsterdam. Waar 
de naam vandaan komt, zal de gids u uitleggen evenals andere 
boeiende details onderweg. 
Afgeknotte molens in de polder. 
 
 
 

Woensdag 25 augustus  
Wijkwandeling de Leyens – Wandeling – Vertrek bij Hotel De Sniep, om 10.00 uur. 
Kosten € 5,00 per persoon. 

Een mix van historie, natuur en architectuur. En dit alles in een 
wandeling. Het oudste wandelpad van Zoetermeer, de 
Broekweg ligt in deze wijk. We lopen langs de Meerpolder, een 
van de oudste drooggemaakte polders uit de omgeving. Talloze 
malen zien we de Zoetermeerse Plas en de rijke gevarieerde 
bebouwing langs de oevers. Met een beetje geluk is het 
vijzelgemaal ‘de Leyens’ aan het werk. 
 
 
 
 

Wellicht ten overvloede verwijs ik u naar onze website: https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/.  
Op deze site staan de “spelregels” voor onze fiets-, koets-, wandel- en vaartochten uitgebreid beschreven 
die we nog in 2021 gaan houden.  
Uiteraard worden onze activiteiten ook in het Streekblad, Zoetermeers Dagblad en op de website van  
https://www.zoetermeeractief.nl/ gepubliceerd. 

Niek Thoen 
_______________________________________________________________________________________ 
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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