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Beste lezer, 
 
Het is zover!! De beperkingen die het Corona Covid-19 virus ons allen oplegde, zijn dusdanig versoepeld en 
teruggedraaid, dat wij weer wandelingen en fietstochten kunnen organiseren onder begeleiding van een 
Stadsgids. De koets- en vaartochten mogen vooralsnog niet, maar misschien wel vanaf half augustus. 
Graag verwijzen wij u naar het programma voor de maand juli op onze website. U kunt zich direct 
inschrijven en na betaling staat uw inschrijving geregistreerd. 
Zoals u van ons gewend bent, bieden wij u vooraf of na afloop van elke tocht een lekker bakje koffie/thee 
aan. De groepsgrootte is nu nog beperkt tot acht personen, maar wij verwachten dat deze snel groter kan 
worden nu de versoepelingen zo snel gaan. 
Wij hopen dat u weer met ons meegaat en verheugen ons daarop! 
 
Met vriendelijke groet, 
Gilde Stadsgidsen Zoetermeer 
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Zoetermeerse en Zegwaartse notities uit vroeger tijden 
In de 18e eeuw waren er mensen die te voet, te paard of per koets steden en dorpen aandeden. Tijdens 
deze tochten  kwamen ze ook in de dorpen Zegwaart in Zoetermeer. Ze kletsten dan wat met dorpelingen 
of andere reizigers tijdens een rustpauze of een overnachting. De herberg was een mooie plaats om 
ervaringen uit te wisselen en verhalen aan te horen. Zo hoorden de toehoorders dat er in Zegwaart een 
kapel zou hebben gestaan die in 1610 is afgebroken. Tegenover deze kapel stond een huis dat in de 
kerkboeken werd omschreven als de kosters molenwerf. Toen de kerk ter sprake kwam werd er verteld dat 
over de in 1784 afgebroken oude kerk niet veel bekend was. Men wist alleen dat er een parochiekerk voor 
beide dorpen was en dat deze al sinds 1476 aan de heilige Nicolaas gewijd was. Namen van priesters 
waren onbekend, behalve dan een Pieter Heynriksz in 1528 en een Pieter Kornelisz. Konings in 1572. Dit 
kerkgebouw heeft volgens de verhalen, in de Spaanse oorlog  veel geleden. Het zou in 1590 weer gemaakt 
en in 1600 vernieuwd zijn. 

Dit oude Zegwaartse kerkgebouw was in 
1784 bijna geheel vervallen. Op verzoek 
werd octrooi verleend tot herbouw. Nadat 
men een goede vervanging had gevonden 
en in gereedheid had gebracht voor de 
normale godsdienstuitoefening werd de 
oude kerk tot de grond toe afgebroken en 
met de wederopbouw een begin 
gemaakt. Dat gebeurde aan de noordkant 
van het koor, waar ook de eerste steen 
gelegd werd. In 1787 was dit kerkgebouw 
voltooid waarbij vooral de fraaie 
preekstoel opviel. 
De Gereformeerde kerk heeft al sinds 
jaren het recht om marktgeld te eisen 

over de goederen die op de markt aangeboden worden. Sinds 1796  is er op de derde woensdag van 
augustus in beide dorpen een drukbezochte paardenmarkt. 

Zoetermeer   



Zoetermeer stond bekend om zijn 
buitenplaatsen, die vooral aan de 
Voorweg stonden. Later werden die 
woningen omgebouwd tot Boerderijen. 
Daar zijn er nog twee van, die aan de 
weg staan afgeschermd door een hek 
aan het eind van een laan die naar de 
woning leidt. Ook vindt men er het 
Ambachtsherenhuis dat goed 
onderhouden is. Het gehele ambacht kan 
zich zo ook verheugen op mooie en 
aangename wegen als ook om heerlijke 
graanvelden die men er zomers aantreft. 
De dorpen en kerken staan bekend om 
hun zindelijkheid en netheid die als 
bijzonder en bezienswaardig 
aangeprezen worden. 
                                                                                               Paardenmarkt in de Dorpstraat, in 1940. 
 

Langs de dorpswegen liggen herbergen 
waar de voornaamste zijn, het Rechthuis, 
de Gouden Leeuw en de Waag. Aan de 
Leidsche Wallen is het Bonte Paard en in 
Zegwaart de Reizende Man die voor de 
Franse tijd de Jonge Prins heette, ook in 
de Palensteinse polder treft men de Witte 
Zwanen. 
Andere, uit 18e en 19e eeuw bewaarde 
beschrijvingen komen een volgende keer 
aan bod. 
 
 
 
De Jonge Prins, annex Raadhuis. 
 

Bron : de Nederlandsche Stads- en dorpsbeschrijver.     
: Publicaties Historisch Genootschap Oud Soetermeer. 
                                                                                                                     Frans v.d. Leeuw 
                                                                                         Foto’s: Beeldbank Zoetermeer/HGOS 

https://www.youtube.com/watch?v=4G5iOJUfJrY (Zoetermeer vanuit de lucht) 
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Agenda juli 2021 

We starten op zaterdag 3 juli a.s. met de wandeling “Twee parkenroute” vanuit de Dorpsstraat 132, 
om 10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop. 
 

Een wandeling van het meest bekende park van Zoetermeer, nl. 
het Wilhelminapark, naar het minst bekende park, nl. het Prinses 
Arianepark. Twee juweeltjes met overeenkomsten maar ook met 
grote verschillen, mede door de periode van aanleg van beide 
parken.                
De wandeling voert u langs de Delftswallen Wetering, een van 
de oudste vaarwegen van Zoetermeer. De gids vertelt u hoe het 
bier van uit Delft naar Zoetermeer werd vervoerd en nog veel 
meer wetenswaardigheden. 
 
Prinses Arianapark 

https://www.youtube.com/watch?v=4G5iOJUfJrY


Woensdag 7 juli 
Zuivel / Boterroute - wandeling - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon, 
incl. kopje koffie/thee na afloop. 

 
“Zoetermeer Boterstad”. Dit predicaat heeft decennialang onze 
stad gesierd. En niet voor niets. Waarom werd Zoetermeer nou 
zo beroemd om z’n boter? En wie waren nou die grote 
boterbaronnen? De wandeling voert vnl. door de 1ste 
Stationsstraat, de Boterstraat.            
Ook brengen we een bezoek aan de Pelgrimskerk, die bij vele 
Zoetermeerders beter bekend stond als de Boterkerk. 
 
Nutricia 

 
Woensdag 14 juli 
Kerkenpadroute Oude Dorp – wandeling - vertrek bij de Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24, om 10.00 uur. 
Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop. 

 
Bent u benieuwd hoeveel kerken in het oude gedeelte van Zoetermeer stonden? Loop dan 
deze nieuwe wandeling mee. Ook zult u ontdekken hoe mooi kerken qua architectuur zijn. 
De gids toont u hoe divers de bouwstijlen in de afgelopen tijd is geweest. 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 17 juli 
Zoetermeer architectuurstad – Fietstocht - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop. 

 
Zoetermeer staat bekend als een snoepkraam voor architecten. 
Stedenbouwkundig, planologisch, maar ook qua architectuur is 
goed te zien hoe en welke ontwikkelingen er in 60 jaar 
stedenbouw hebben plaatsgevonden. De gids neemt u met de 
fiets mee langs diverse juweeltjes uit de verschillende periodes. 
 
 

 
Woensdag 21 juli 
Westerpark/Meerzichtroute – Fietstocht – vertrek Olympushal, naast Voorweg 107, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop.  

 
Natuur, architectuur en heerlijk fietsen langs mooie plekjes van 
Zoetermeer. Dat komt allemaal samen in deze fietstocht. Ook de 
historie is goed vertegenwoordigd, want we doen de mooie oude 
hoeves langs de Voorweg aan. Het Westerpark en de 
uiteenlopende architectuur van de wijk Meerzicht, maken dit tot 
een zeer afwisselende tocht. 
 
 
 
 
 

 
 



Zaterdag 24 juli 
Kunstroute Stadshart – wandeling – vertrek Museum De Voorde, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat u verbazen en verrassen hoeveel openbare kunstwerken in en om het 
centrum van onze stad staan. Waarschijnlijk al vaak langsgekomen zonder het te 
zien. Onze gids leidt u er langs en weet alle details. 
 

 
Zaterdag 31 juli 
Zoetermeer/Zegwaart – wandeling - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon, incl. kopje koffie/thee na afloop. 

 
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze 
stad, moet deze wandeling meemaken. Tot 1932 
waren Zoetermeer en Zegwaard twee buurdorpen, 
die wel al veel samen deden. Maar er waren ook 
grote verschillen, o.a. in geloof, rijkdom, etc.  
De gids vertelt u de details aan de hand van de 
markante gebouwen. 
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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 gepubliceerd. 
 

Niek Thoen 
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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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