
 
 
Beste nieuwsbrieflezers,  
 
In deze nieuwsbrief treft u een artikel over de Vlamingstraat aan, een van de meest onderschatte straten 
van Zoetermeer. En niet terecht, gezien de mooie panden die in deze straat staan. U leest hier onder meer 
over deze straat. 
De agenda van september biedt weer een hoop variatie. U kunt met ons fietsen of wandelen met allemaal 
verschillende thema’s. Kerkarchitectuur, molens, onze boterhistorie, wij vertellen u er graag meer over in 
september. Zie onze agenda onderaan deze nieuwsbrief. 
Bent u al dit jaar met een van onze tochten mee geweest en vond u het interessant? Misschien twijfelt u 
wel of u zich wil aansluiten bij het team van de Stadsgidsen en uw opgedane kennis van de historie, 
architectuur, ed. van Zoetermeer wil delen met anderen. Bel of mail mij dan even. Ik weet zeker dat ik u 
enthousiasme kan vergroten. 

Kees Doodeman 
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 
                                                                        0-0-0-0-0 

Vlamingstraat 
 
In vroeger tijden was de Vlamingstraat samen met de Voorweg de hoofdweg om van Den Haag naar 
Zoetermeer te komen. Hoe de straat aan zijn naam komt is nog steeds een beetje gissen, maar we gaan er 
nu van uit dat de straat genoemd is naar Belgische seizoenarbeiders die uit Vlaanderen kwamen. Na het 
seizoen vertrokken ze weer. Sommigen bleven ook in Zoetermeer. De Vlamingstraat is een beetje op de 
achtergrond geraakt nadat de overkapping van de sprinter was aangelegd. De aanleg van de A12 speelde 
ook een rol waardoor de straat haar betekenis verloor. In tijden dat de beurtvaart floreerde stond er over 
het water naast de andere arbeidershuisjes, een huisje met een anker bovenop de nok. Dit ten teken dat 
daar een schipper woonde. Deze schipper Sentel had ook niet ver van zijn huis een hangar laten bouwen 
waar hij zijn boot stalde. Een anker heeft verschillende betekenissen. In de scheepvaart stond het voor 
standvastigheid. Het anker gaf nog enige steun en veiligheid als het schip in een storm in gevaar kwam. 
Het komt ook voor in de bijbel waar het anker in combinatie met een hart en een kruis, staat voor hoop, 
geloof en liefde. In de literatuur komt schipper naast God voor als combinatie van de twee verhalen, maar 
duidt vooral op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de schipper. De Vlamingstraat begon net 
over de gietijzeren brug van de Dorpsstraat. Daar was garage Franx gevestigd. De eigenaar was ook 
uitvinder en een liefhebber van zweefvliegen. Hij ontwierp een slee met T-Fordmotor. Het was de 
bedoeling om deze slee te gebruiken voor het vervoer van goederen over dichtgevroren vaarten en meren. 
Beide zijden van de straat waren bewoond. Er moest dus iets zijn om over het water te komen. Dat werden 
de bruggetjes die niet vast mochten liggen, anders konden de schuiten niet verder. Zo kwamen er 
ophaalbruggen, planken en kwakels. Deze laatsten waren boogbruggen waar de boten onderdoor konden 
varen. De Vlamingstraat vond men zo chic dat veel notabelen er kwamen wonen. Zo ook de heer Augustin, 
herenboer en burgemeester.  
 

Akkerlust – Vlamingstraat 49 – Foto: Wilco Pot 
 
Hij noemde zijn villa Akkerlust, waar later 
boterboer Brinkers kwam wonen. Die had achter 
zijn huis een werkplaats staan waar boter werd 
gemaakt en verpakt. In deze fabriek werden in 
1939 opgeroepen soldaten gelegerd. Op dit terrein 
werden in 1978 de gemeentebedrijven gevestigd. 
Nu staan er flatgebouwen van het woningcomplex 
Bijdorp. Niet veel verder stond de Sprankshoeve. 
Destijds een voorbeeld van moderne inrichting en 
bedrijfsvoering. De muren hadden blauwe tegels 
en de ramen blauwe ruiten wat insecten werend 
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was. Stromend water en closet waren eveneens aanwezig. Bijna een unicum begin jaren twintig. Er liepen 
rails om de mest te kunnen vervoeren en er waren ruifen. De eigenaar was een paardenliefhebber die zich 
voornamelijk daarmee bezig hield. De boerderij liet hij over aan zijn bedrijfsleider. Niet veel verder werd 
door de architect Jan Dekker een villa gebouwd die later de naam Norge kreeg omdat de vrouw des huizes 
uit Noorwegen kwam. Dekker was de gemeenteopzichter van Zoetermeer. Hij kwam uit Hazerswoude. In 
beide dorpen heeft hij vele huizen ontworpen en gebouwd. Hij was een aanhanger van de Delftse school, 
maar gaf er een eigen draai aan. Zo gebruikte hij ronde dakpannetjes op de uitbouwen. Inmiddels 
verdwenen is de boerderij Driewegen die tegenover de Broekweg lag. Deze weg is de oudste weg van het 
dorp en heet nu voor een deel de J.L. Van Rijweg. Ook hier lag een ijzeren brug tussen de drie eerder 
genoemde wegen. De Vlamingstraat heeft veel van haar vroegere betekenis verloren maar is nog steeds 
indrukwekkend. Veel huizen zijn van een bijzondere architectuur. Het is er goed wandelen. Zeker in het 
voorjaar en de zomer als bermen en tuinen in volle bloei staan. Met onze fietstochten en wandelingen doen 
we de straat vaak aan en laten we onze deelnemers genieten van het fraai decor. 
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Kunst in het Stadshart 
Vrijwel iedereen komt weleens in het Stadshart van Zoetermeer 
en dan kan het zo maar zijn, dat u langs kunstwerken loopt 
zonder daar erg in te hebben. In deze Nieuwsbrief laat ik u 
kennismaken met een aantal van die kunstwerken.  
 
Begin maart 2022 werd, tussen de Hema en C&A, de fontein in 
gebruik gesteld; maar wist u dat de metalen ring die in het 
plaveisel ligt de omtrek weergeeft van de Zoetermeerse 
Meerpolder?  
Het lijkt een beetje op de Bedriegertjes die op verschillende 
plaatsen in Nederland te vinden zijn. 

 
Evert den Hartog maakte dit beeld in 1990 speciaal voor deze 
plek en bedacht een manier om deze sculptuur heel natuurlijk 
in de omgeving te laten passen. Het meisje ligt levensecht op 
het muurtje. Haar hondje ligt er los naast. Deze kunstenaar 
maakt voor zijn beelden niet alleen de ontwerpen en 
kleimodellen zelf; hij giet ze ook eigenhandig af in brons. 
Op het rechterbovenbeen van het meisje vind je het merkteken 
van de kunstenaar: een ovaal met daarin de letters ‘hartog’. 
U vindt het beeld bij een terras op de Driekant, bij de passage. 
 

Heel anders dan het meisje met haar hondje, staat dit beeld niet tussen de 
mensen, maar juist hoog erboven. Ze staat op een bronzen voetplaat die weer op 
een hoge natuurstenen sokkel rust. Het meisje is volledig verdiept in haar fluitspel 
en lijkt de blikken van het voorbijkomende publiek niet eens op te merken. De 
kunstenares, Tineke Bot, maakte veel bronzen vrouwenfiguren. Deze zijn vaak 
bezig met alledaagse handelingen als fietsen of de was doen. Ook maakte zij veel 
bronzen dieren. 
Het beeld staat bij de fontein van de Zoetermeerse Meerpolder. 
 
                                                                                                  Niek Thoen 
                                          Foto’s en tekstfragmenten – Gemeente Zoetermeer  
                                                                              Foto: fontein – eigen foto 
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AGENDA – september 
 
7 september woensdag – vertrekpunt: Markt bij Bo & Ro om 10.00 uur  
Wandeling - Rondom de Dorpsstraat 
Benieuwd naar de herkomst van de naam “de Dobbe”? En wat was de functie van deze plas? In een 
wandeling rondom de Dobbe en de Dorpsstraat, vertelt de gids u alles. Ook wijst hij u de huizen waar 
bekende Zoetermeerders hebben gewoond. Uiteraard wordt het verleden van de Dorpsstraat niet 
overgeslagen.  
 
10 september zaterdag – vertrekpunt: HGOS Dorpsstraat 132 om 10.00 uur 
Fietstocht - Molentocht 
Een combinatie van mooie natuur in en rond Zoetermeer en het bezoek aan 2 molens De Haas en De Hoop. 
Onderweg van Zoetermeer naar Benthuizen vertelt de gids u van alles over de drooglegging van de omgeving, 
ook gedaan met molens. Ook zien we de afgeknotte molens, die de Meerpolder hebben drooggemalen. 

 
14 september woensdag – vertrekpunt: Dorpsstraat 132 (HGOS) om 10.00 uur  
Wandeling – Kerkenpadroute Oude Dorp 
Bent u benieuwd hoeveel kerken in het oude gedeelte van Zoetermeer stonden? Loopt u dan deze 
wandeling mee. Ook zult u ontdekken hoe mooi kerken qua architectuur zijn. De gids toont u ook hoe 
divers de bouwstijlen in de afgelopen tijd zijn geweest. Niet alleen de bestaande kerken komen aan de 
orde, zoals de Morgensterkerk, maar ook de verdwenen kerken bijvoorbeeld de Remonstrantsekerk, de 
kapel tegenover de Stationsstraat, de Pelgrimskerk in Dorpsstraat en Stationsstraat. 
 
21 september woensdag – vertrekpunt: Dorpsstraat 132 (HGOS) om 10.00 uur 
Wandeling - De Zuivel/Boterwandeling 
“Zoetermeer Boterdorp”. 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 1e Stationsstraat, de Boterstraat. We proberen een bezoek te brengen aan de 
Pelgrimskerk, die bij vele Zoetermeerders beter bekend stond als de Boterkerk. 
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Kunstgarage Franx 
In het kader van de samenwerking tussen het Historisch Genootschap Oud Soetermeer met Kunstgarage 
Franx plaatsen wij ook graag de flyers voor de komende tentoonstellingen aldaar. 
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Deze Nieuwsbrief krijgt u via de website van Gilde Zoetermeer. Uiteraard is ook daar uw privacy 
gewaarborgd. Mocht u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of u hebt een 
nieuw e-mailadres laat het ons weten en het wordt aangepast, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 
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