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Colofon
Een weekend vol opengestelde panden met activiteiten die te maken heb-
ben met Mijn monument is jouw monument, het thema van Open Monumen-
tendag 2021. Aan iedereen die het dit jaar mogelijk heeft gemaakt een ge-
varieerd programma op verschillende locaties aan te bieden: hartelijk dank! 

Organisatie Open Monumentendag
Open Monumentendag Zoetermeer wordt georganiseerd door het Comité 
Open Monumentendag Zoetermeer.
Tekst: Historisch Genootschap Oud Soetermeer en gemeente Zoetermeer  
Ontwerp: Henk Blaauwgeers
Foto’s: Beeldbank Zoetermeer, Stadsarchief Zoetermeer, Historisch Genoot-
schap Oud Soetermeer, Karen Kranen, Paul Schoenmakers, Ton Vermeu-
len, Charles Smith, Kees van den Burg en Jos Pe.
Eindredactie: Paul Schoenmakers en Margriet Panman
Met dank aan: gemeente Zoetermeer, HGOS en de landelijk Open Monu-
mentendag.

Het Comité Open Monumentendag Zoetermeer bestaat uit:
Karen Kranen      (HGOS)
Paul Schoenmakers     (HGOS)
Jan-Evert Zondag     (HGOS)
Henk Blaauwgeers     (vrijwilliger)
Klaas Dijkhuis     (vrijwilliger)
Saskia Dijkema     (gemeente Zoetermeer)
Margriet Panman     (gemeente Zoetermeer)

Contact:
Erfgoed@zoetermeer.nl
info@oudsoetermeer.nl

Uitgave:
Historisch Genootschap Oud Soetermeer en Gemeente Zoetermeer,  
september 2021
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Woord vooraf

Hopelijk kunnen we dit jaar Open Monumentendag weer gewoon de vele 
panden in. Vorig jaar kon een aantal panden, zoals Molen de Hoop, niet 
open vanwege de Corona-maatregelen. Daarom kunnen we dit jaar des te 
meer genieten van het Zoetermeerse erfgoed! 

Het is ook heel fijn dat geen van de deelnemers is afgehaakt en dit jaar weer 
gewoon van de partij is, waarvoor hulde! Daarnaast zijn er een paar nieuw-
komers, zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Rokkeveenseweg, 
het voormalig rouwcentrum van Monuta aan de Van Aalstlaan en de kerk Het 
Kompas aan het Piet Heinplein.

Alle deelnemende panden hebben weer een speciaal programma voor u ge-
organiseerd met als thema Mijn monument is jouw monument. Het landelijk 
thema is erfgoed en inclusiviteit met als doel een zo breed mogelijk publiek 
te bereiken en Open Monumentendag zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
Dit thema komt voort uit het Europese Verdrag van Faro dat de maatschap-
pelijke en verbindende waarde van erfgoed benadrukt. Erfgoed moet toe-
gankelijk zijn voor alle delen van de samenleving en iedereen moet iets over 
erfgoed kunnen zeggen. 

Met de deelnemende panden en de activiteiten is zoveel mogelijk op het 
thema Mijn monument is jouw monument ingespeeld. We proberen zoveel 
mogelijk Zoetermeerders mee te laten doen. Zo opent de Chinees evangeli-
sche kerk voor het eerst haar deuren op de Open Monumentendag. Dit jaar 
vindt voor het eerst de Open Monumenten Klassendag plaats. Vorig jaar 
kon die helaas geen doorgang vinden. Ook is per locatie de toegankelijkheid 
voor mindervaliden aangegeven. 

Het definitieve programma vindt u als los inlegvel in het programmaboekje. 
Omdat op het moment van drukken nog niet duidelijk was wat vanwege 
Corona wel en niet mogelijk zou zijn, is het programma dit jaar pas enkele 
weken van tevoren definitief samengesteld.

We hopen dat met het uitgebreide programma zoveel mogelijk Zoetermeerders 
mee gaan doen, want erfgoed is van en voor iedereen.

Ik wens u een plezierige Open Monumentendag 2021 toe!

Robin Paalvast
Wethouder Erfgoed
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Zaterdag 11 september 2021

Het thema van Open Monumentendag is dit jaar Mijn monument is jouw 
monument. De Open Monumentendag wordt om 10:00 uur geopend door 
wethouder Robin Paalvast in de wijk Buytenwegh, op de hoek van de Muzie-
klaan met de Flechter Hendersonrode. Hierbij wordt het informatiebord over 
de woondekken van architect Jan Sterenberg (pagina 22 en 44) onthuld. Na 
de opening kunt u een rondleiding volgen door het gebied van de woondek-
ken. Alle informatie vindt u in dit programmaboekje en op de landelijke site 
www.openmonumentendag.nl .

De monumenten zijn geopend tussen 11:00 en 16:00 tenzij anders vermeld.

In deze gids vindt u een overzicht van deelnemende monumenten, buurt-
tuinen en gebouwen met een verhaal over inclusiviteit. Bovendien zijn er 
verschillende activiteiten, waar u naar kunt kijken, luisteren of aan deel kunt 
nemen. U kunt een fietsroute volgen langs verschillende panden en locaties 
die dit jaar aan Open Monumentendag deelnemen. Deze route besteedt ook 
aandacht aan het erfgoed van na 1965.

Bij het bezoeken van de deelnemende panden gelden de Corona-regels zo-
als ze op dat moment gelden voor Nederland.

Opening Open Monumentendag 2021
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Thema 2021: Mijn monument is jouw monument

Deze Open Monumentendag heeft een uiterst actueel thema: erfgoed en 
inclusiviteit. In ons programma vertaald naar: Mijn monument is jouw mo-
nument. 

Inclusiviteit slaat op onderlinge verbondenheid, vaak gebruikt in combinatie 
met diversiteit dat juist de onderlinge verschillen aanduidt. Het gaat om wie 
er mee doet in de maatschappij en in welke mate wij ons daarbinnen met 
elkaar verbonden voelen. Bij inclusiviteit kan worden gedacht aan etniciteit, 
gender, handicaps, armoede, etc., zaken die duiden op verschillen. Verschil-
len die nu of in het verleden niet werden geaccepteerd, waardoor uitsluiting 
kan ontstaan. Inclusiviteit is het tegendeel en wijst uitsluiting af. Iedereen 
doet mee. 

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw veranderde er maatschap-
pelijk veel en werd begonnen met de bouw van Groot Zoetermeer. Vooral 
vanaf de jaren zeventig speelde inspraak een belangrijke rol. Wat er toen 
werd gebouwd, maakt inmiddels ook deel uit van ons erfgoed. De vraag 
is in welke mate het erfgoed wordt getekend door de geschiedenis. Wat 
is bijvoorbeeld de invloed van onze multiculturele samenleving? Welke rol 
speelde de komst van grote groepen nieuwe inwoners in Zoetermeer, ar-
beidsmigranten en vluchtelingen, vrouwenemancipatie en de afbrokkeling 
van de verzuiling? 

Deze editie van de Open Monumentendag probeert antwoord te geven op 
die vragen door de keuze van de locaties, de activiteiten die daar plaats vin-
den en door de artikelen in dit programmaboekje. Maar de nadruk ligt vooral 
op gastvrijheid: Mijn monument is jouw monument. Wij openen letterlijk en 
figuurlijk de deuren van onze monumenten voor iedereen. 

Bezoek een van de kerken of andere gebouwen die geopend zijn, ervaar 
de gastvrijheid en laat u informeren hoe zij met inclusiviteit omgaan. Ontdek 
de geschiedenis van Zoetermeer door een fietstocht langs het naoorlogse 
erfgoed en bezoek de maquette, neem deel aan de activiteiten in een van 
de historische boomgaarden, de kinderboerderij Het Buitenbeest of bezoek 
de oude rioolzuiveringsinstallatie. Er valt ook dit jaar genoeg te beleven voor 
jong en oud! 
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Open Monumenten Klassendag 2021

In 2020 was het plan aansluitend bij het thema van Open Monumentendag 
2020 Leermonument voor het eerst in Zoetermeer de Open Monumenten 
Klassendag te organiseren. Helaas moest vanwege de beperkingen door 
de Corona-pandemie de eerste editie van dit evenement naar 2021 worden 
doorgeschoven.

Op de Open Monumenten Klassendag bezoeken basisschoolleerlingen 
van de bovenbouw een monument in hun dorp, stad of streek. Het comité 
Open Monumentendag Zoetermeer doet dit jaar voor het eerst mee aan de 
Klassendag en heeft daarvoor een speciaal lesprogramma ontwikkeld. Voor 
deze dag hebben zich drie basisscholen aangemeld van de Zoetermeerse 
onderwijsinstelling OPOZ. Met zes klassen van deze scholen wordt het ge-
bouw van de Brandweer bezocht. Op dit moment geen monument, maar 
wel een markant gebouw in de binnenstad van Zoetermeer. Met drie andere  
klassen wordt de stadsmaquette van Zoetermeer bekeken. Deze maquette 
was eerder te bezichtigen in de vloer van het gemeentehuis en wordt op dit 
moment gerestaureerd door de Schatbewakers en CKC & Partners.

Mocht u als basisschool belangstelling hebben om volgend jaar ook mee te 
doen aan de Open Monumenten Klassendag, dan kunt u zich aanmelden bij 
het team Erfgoed van de gemeente Zoetermeer: Erfgoed@zoetermeer.nl .

Op de Open Monumentendag wordt ook de brandweerka-
zerne bezocht
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Zoetermeer, van dorp naar stad, voor wie allemaal

Proloog
Een vriendelijk verzoek… kan je een tekst aanleveren voor de komende 
Zoetermeerse Open Monumentendag 2021? Het landelijk thema is dit jaar 
erfgoed en inclusiviteit en voor de Zoetermeerse situatie kan je wellicht iets 
doen met de stadsgesprekken die de Schatbewakers de afgelopen jaren 
hebben gevoerd. Wat erfgoed inhoudt, dacht ik al lang te weten, maar door 
de bijeenkomsten van de externe begeleidingsgroep van het onderzoek 
naar het naoorlogse erfgoed in Zoetermeer en de gesprekken met Arjen van 
der Burg is die wereld toch groter geworden. Arjen wees mij op een mooie 
omschrijving, afkomstig uit een publicatie van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed uit 2011: 

Cultureel erfgoed is een onderdeel van onze hedendaagse leefomgeving. 
Het is belangrijk of van waarde, want we willen het doorgeven aan de vol-
gende generaties en het heeft geschiedenis of een verleden. 

Gelukkig dacht ik, dat Zoetermeer over een ouder stuk stad inclusief dorps-
kern beschikt; dat naoorlogse deel is wel omvangrijk, maar niet zo ‘aaibaar’ 
als een klassiek monument of een historisch lint. Hoe moderner een stads-
deel is, des te meer moeite moet je doen om te ontdekken wat er waardevol 
aan is. Negentiende-eeuwse wijken zijn lang verketterd, maar de meeste zijn 
inmiddels levendige en begeerde stukken stad geworden. Vooroorlogse wo-
ningbouw is thans geliefd bij bewoners en makelaars en een inspiratiebron 
voor ontwikkelaars bij hun nieuwbouwprojecten. En over de waarden van de 
uitleg na 1945 zijn we onlangs met elkaar in gesprek geraakt: materiaal en 
gespreksstof in overvloed.

Maar hoe zit het met het begrip inclusiviteit?  Een veel gebezigde term, de 
afgelopen corona-tijd, wellicht simpel te vertalen in ‘all-in’, maar het begrip 
vraagt toch om een betere omschrijving. Uit de computer: 

Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid: het samenhangend geheel 
van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. 
Inclusiviteit draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaar 
zien staan en zitten. Inclusiviteit wakkert saamhorigheid aan als ook het wij-
gevoel. Dat doet mensen goed en verhoogt in bijvoorbeeld een organisatie 
het werkgeluk en het energieniveau; het is goed voor de levendigheid van 
de organisatie.  

Een alinea lang, een mondvol als je er over praat en hoe kan je ertegen zijn? 
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Het tegenovergestelde -exclusiviteit- roept afzondering, selectie, het apart 
zijn op en dat is niet de insteek om aan de sociaal-ruimtelijke organisatie 
van een stad te werken. Een stad voor iedereen, maar wie zijn dat dan? In 
Zoetermeer is het aantal inwoners tussen 1965 en 1990 van 10.000 toege-
nomen tot meer dan 80.000 en dat zijn niet alleen maar ex-Hagenezen. Laat 
ik maar op onderzoek uitgaan, een paar boeken opzoeken en weer eens 
lezen, achter de computer kruipen en een stuk schrijven. Op het eind laat ik 
weten of en hoe ik het thema erfgoed en inclusiviteit met elkaar in verband 
heb kunnen brengen.

Waar het mee begon…
Het tiende stadsgesprek, georganiseerd door de Schatbewakers, werd in 
januari 2019 gehouden in de winkel Proef Zoetermeer, een concept-store 
gelegen aan de Dorpsstraat. Het werd een geanimeerde bijeenkomst, waar 
inwoners van het Dorp met elkaar in gesprek gingen. Dorpelingen zijn on-
dertussen stedelingen geworden en is dat hen bevallen? Missen zij de oude 
sfeer, het eigen karakter en hun eigen dialect? Verhalen komen los, vaak 
van heel vroeger, zoals “...De paardenmarkt, dat was een begrip. Je kon 
over de koppen lopen. Die markt is verdwenen met de opkomst van de trac-
toren. En dan de drukke koopavonden in de jaren zeventig...”. Een inwoner, 
die zich in die jaren in een van de nieuwe wijken vestigde, bekende dat hij 
naar de Dorpsstraat ging om “de originele autochtonen” te bekijken. Boeren, 
dorpelingen, jongens en meisjes die een eigen taaltje spraken en tussen de 
middag thuis een warme maaltijd aten. Toen zat Brinkers met zijn fabriek nog 
midden in de Dorpsstraat en rook je een weeë geur van olie.

Zoetermeer als dorp was toen al aan een ontwikkeling begonnen. Van een 
samengesteld agrarisch-industrieel tweelingdorp (1935) tot een heus foren-
sendorp met bijna 10.000 inwoners in 1965. Het oude dorp was al richting de 
spoorlijn gegroeid inclusief een station - met dank aan de voedingsindustrie 
(Brinkers en Nutricia) - en een echte Stationsstraat met middenstandswonin-
gen. In het dorp zijn winkels, zoals warenhuis Roos, meubelzaak Baxmeier, 
en nieuwe bedrijvigheid (glashandel Pieterman en garage Franx) versche-
nen. Er was riolering aangelegd en Zoetermeer had een aansluiting op rijks-
weg 12 gekregen.

Ideale uitgangssituatie om vanaf de jaren vijftig forenzen op te vangen met 
woningbouw door particulieren (vaak bedrijven), de gemeente en woning-
bouwverenigingen en het woon- en voorzieningenpakket uit te breiden: een 
klein villawijkje, woningen boven winkels, het Wilhelminapark, een sport-
complex en een apart industrieterrein inclusief rioolzuiveringsinstallatie. 
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De dorpsbevolking groeide door natuurlijke aanwas, maar ook door import 
van buitenstaanders, zoals werknemers van lokale bedrijven en van verzor-
gende diensten. Zoetermeer werd een schoolvoorbeeld van de opkomende 
suburbanisatie; het langzamerhand verstedelijken van de dorpse samenle-
ving maar ook van het open landschap. Er werd afscheid genomen van het 
dorp:

“…ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar ratelt op 
de keien, het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren 
door, het vee, de boerderijen…”

Het vervolg als een snelgroeiende nieuwe stad…
Toch bleef het in Zoetermeer nog lang naar koeienpoep ruiken en daar moes-
ten de nieuwkomers wel aan wennen. Vanaf het midden van de jaren zestig 
kwamen Hagenaars hun woongeluk in Zoetermeer beproeven. Was je door 
de ballotage van de woningbouwvereniging gekomen of door je werkgever 
(bijvoorbeeld Philips) uitverkoren, dan kwam een nieuwbouwwoning voor jou 
in de groeistad beschikbaar.  Maar je moest nog wel wennen aan de reeds 
aanwezige dorpelingen. Volgens een leraar van een school in Driemanspol-
der, die er dagelijks mee te maken had: ”De mensen uit Meerzicht en het 
Dorp waren echt anders.” Die kloof is in de afgelopen jaren wel gedicht bij 
het meer stad worden van de nederzetting. 

Zoetermeer als functioneel bedachte stad was het antwoord op de nood-
zaak veel, snel en goedkoop te bouwen en goede verbindingen naar werk 
en voorzieningen in de regio te verzekeren voor de overlopende bewoners 
uit Den Haag. Voor de opmars van nieuwe bewoners met een stedelijke 
achtergrond werd een moderne nieuwe stad gemaakt, kindvriendelijk en 
met voorzieningen in de buurt: vier woonwijken en een nieuw centrum met 
de bijhorende hoofdwegen, een stadsspoor, groengebieden en zones voor 
kantoren, bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. Een hoofdopzet die on-
danks latere uitbreidingen nog steeds goed herkenbaar is als het gereali-
seerd stadsplan. Alleen de aanvankelijke gedachten over de bouwtypolo-
gie werden omstreeks 1970 verlaten. Op velerlei verzoek van bewoners en 
bestuurders en door het stoppen van Rijkssubsidie voor industriële (hoog)
bouw is de hoogbouw vervangen door meer compacte laagbouw en laag ge-
stapelde bouwvormen. De interne wijkstructuren zijn bij de opeenvolgende 
wijken steeds op een andere wijze uitgewerkt conform de dan gangbare 
stedenbouwkundige opvattingen en gewenste bouwvormen. Daarom zijn 
Buytenweg, De Leyens en Seghwaert zulke andere wijken geworden dan de 
Palenstein, Driemanspolder en Meerzicht.
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Ook veranderde de samenstelling van de instroom aan bewoners. Tussen 
1970 en 1985 bestond meer dan twee derde van het migratiesaldo uit Hage-
naars. De belangrijkste reden voor vestiging in Zoetermeer was het ontbre-
ken van goede huisvestingsmogelijkheden in de stad van herkomst, terwijl 
verder de veilige, groene en schone leefomgeving, waar kinderen probleem-
loos zouden kunnen opgroeien, een belangrijke aantrekkingskracht vormde. 
Aanvankelijk telde Zoetermeer naar verhouding een gering percentage al-
lochtone inwoners. In het midden van de jaren tachtig werd het percentage 
‘buitenlanders’ op 2.5 procent geschat, terwijl het landelijk gemiddelde 3.8 
procent bedroeg. Een groot deel van de allochtone inwoners woonde in de 
wijk Palenstein; de aanwezigheid van schotelantennes aan de balustrades 
gaf aan, waar zij woonachtig waren.                                    

De groei van een nieuwe stad leidde niet alleen tot toename van nieuwe 
bewoners, maar zorgde ook voor verandering in de samenstelling van de 
bevolking. De stad werd meer divers, omdat nieuwe groepen bewoners 
nieuwe, andere voorzieningen met zich meebrachten en die winkels, eet-
huisjes en reisbureaus maakten de toenemende diversiteit ook zichtbaar. De 
winkelcentra aan het Piet Heinplein en de Oranjelaan zijn nu by far de meest 
uitheemse winkelstrips in Zoetermeer.

De Oranjelaan in 1961
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Warenmarkt op het Piet Heinplein in de jaren zeventig

Het Piet Heinplein in 1971 met rechtsonder het kerkgebouw Het Kompas
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In de loop van de jaren is de instroom vanuit alleen de ‘moederstad’ afge-
nomen en komt nu een groeiend aantal nieuwe inwoners van elders, uit de 
wijdere omgeving of vanuit het buitenland. Anders dan de eerste groepen die 
zich eerst in de grote steden vestigden, komen nieuwe groepen migranten 
meer en meer direct naar Zoetermeer toe. De toenemende verscheidenheid 
van de bevolking, die het gevolg is van de groei, is vaak nog niet zo goed 
zichtbaar, maar leidt al wel tot de nodige bezorgdheid. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR, signaleert 
in haar rapport De nieuwe verscheidenheid dat de diverse samenstelling 
van onze bevolking vraagt om een nieuwe instelling: “Publieke en pri-
vate instellingen zullen zich moeten instellen op een permanente, steeds 
wisselende culturele veelvormigheid onder bewoners, leerlingen, klan-
ten en werknemers.” Deze verscheidenheid zal blijven toenemen en tot 
een structureel kenmerk van de Nederlandse, lees de Zoetermeerse, 
samenleving leiden. Je wordt stad, omdat de mensen ‘stedelijker’ wor-
den.                                                                                                                                                                           

Erbij horen
Bewoners komen en gaan, verhuizen van de ene wijk naar die nieuwe an-
dere wijk of verlaten de stad voor een woonplek elders. Hollandse boeren en 
Haagse stadsgenoten, Surinamers en Antillianen, Turken en Marokkanen, 
nieuwe arbeidsmigranten uit Oost-Europa, asielzoekers en economische 
vluchtelingen: een verscheidenheid aan mensen met een grote variatie die 
allen Zoetermeerders zijn. 

Verscheidenheid is een indicatie van een bepaalde mate van stedelijkheid 
van het vroegere dorp, de groeistad uit de jaren ‘70 en thans het uitgegroei-
de Zoetermeer. Mensen met een migratie achtergrond in Zoetermeer, vooral 
vluchtelingen, lopen een verhoogd risico om in een sociaal isolement te ge-
raken. Wat is hun toekomstperspectief? Integratie via inburgeringsprojecten, 
extra taal- en inburgeringscursussen voor hen die al langer in Nederland 
verblijven (‘oudkomers’) om in de praktijk laten zien hoe de Nederlandse 
omgangsvormen zijn. 

In 2000 telde Zoetermeer ruim 10.000 ‘oudkomers’ met meer dan 70 ver-
schillende nationaliteiten, voornamelijk woonachtig in Palenstein en Meer-
zicht. Destijds was SAAZ (Stichting Allochtonen Adviesraad Zoetermeer) ac-
tief om verbinding te maken tussen de gemeente en een tiental aangesloten 
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groeperingen, van Hindoestanen tot Irakezen, van Marokkanen tot Somali-
ers. Dat initiatief is vervolgd in de vorm van de stichting Piëzo: “...een ieder 
verdient een volwaardige plaats in onze samenleving op basis van zijn of 
haar individuele talenten”. De stichting stelt mensen in de gelegenheid hun 
talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De ontwik-
keling van mensen: die staat al bijna 15 jaar centraal. Sinds kort is Piëzo 
een samenwerkingsverband aangegaan met verschillende organisaties op 
gebied van welzijn en zorg onder de naam InZet. Veelkleurigheid bij bewo-
ners, in de gemeenteraad, op scholen en bij sportclubs en door allerhande 
initiatieven, zoals kookmaatjes, ruikt het in de stad af en toe exotischer dan 
ooit……. 

Epiloog
Wie had 70 jaar geleden kunnen denken dat er in Zoetermeer een Suri-
naamse toko, een Turkse supermarkt, een Italiaanse pizzeria of een Irakees 
restaurant zouden zitten? Of een Budo sportvereniging, een Poolse winkel 
of dat de stichting Piëzo in bijna elke wijk een eigen centrum heeft? Zoeter-
meer is op weg een suburbane stad voor iedereen te worden. Mensen ma-
ken de stad en op de dagelijkse leefomgeving hebben ruimtelijke ingrepen 
wel een grote invloed.  Die leefomgeving heeft een belangrijke culturele be-
tekenis. Er zijn geschiedenissen en herinneringen aan verbonden, soms ook 
tradities en mythen. Geen twee plekken in Nederland zijn gelijk. Van de mid-
deleeuwse ontginningslinten, zoals de Voorweg, tot aan de systeembouw in 
de nieuwe wijken: zelfs als de vorm oorspronkelijk is gebleven, heeft de tijd 
associaties en betekenis toegevoegd. 

Historische ontwikkeling is op allerlei manieren neergeslagen in de ruimte-
lijke inrichting en dat draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. Edoch, wat in het 
geval van een tamelijk homogene bevolking uitstekend functioneerde, blijkt 
soms niet op gewassen tegen de sociale transformatie die een aantal jaren 
geleden in gang is gezet. Gedrags- en omgangsregels die onder de zittende 
bevolking waren gegroeid, worden door nieuwkomers niet zomaar overge-
nomen. Met het vertrek van de oudere bewoners en de komst van nieuwe 
ingezetenen treedt een differentiatie op in het gebruik en de waardering van 
de woning en de woonomgeving. Veranderingen, verval of een volgende 
stap op naar verstedelijking? 
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Sociale dynamiek is niet terug te draaien, maar is het uitgangspunt voor het 
vervolg. Bij planvorming, onderhoud en beheer of weldoordachte vernieu-
wing is het van belang dat er een betekenisvolle verhouding ontstaat tussen 
het oude en het nieuwe: voortbouwen op wat er was en is en tegelijkertijd 
oog hebben voor verandering en vernieuwing. 

Samenvattend
Zoetermeer is gezegend met een oude dorpskern, een beschermd dorpsge-
zicht, en een reeks gemeentelijke en rijksmonumenten. Bijna allemaal uit de 
tijd toen het nog een dorp was met Hollandse ingezetenen. Vanaf de fase 
van het forensendorp tot aan de groeistadfase met heel veel verschillende 
inwoners heeft de stad nu naoorlogs erfgoed beschikbaar: niet zo “aaibaar”, 
maar wel van waarde. Een nieuwe stad blijkt ruimte te kunnen bieden aan al-
lerhande mensen, van traditionele gezinnen, jonge en oude alleenstaanden 
en ‘samengestelde’ gezinnen tot mensen met allerlei culturele achtergron-
den. Voor een ieder blijkt er geschikte ruimte te zijn.

Willem Hermans is stedenbouwkundige en Schatbewaker

Geraadpleegde bronnen: 
• Rob van Ginkel & Léon Deben, Bouwen aan bindingen, sociale cohesie 

in Zoetermeer, 2002.
• Arnold Reijndorp, De nieuwe stad, een gebruiksaanwijzing, stadsessays 

trancity*valiz, 2018.
• Belvedere, praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling, uitge-

verij Matrijs i.s.m. Projectbureau Belvedere, 2009.
• Jan Duursma en Rita Brons,Geduldig onderzoek naar de potenties van 

de naoorlogse stad, Stimuleringsfonds voor Architectuur.
• Schatbewaker, Schatkamers van Zoetermeer, Magazines 1 t/m 4, 2018-

2020?
• Publicaties van het HGOS (Historisch Genootschap Oud Zoetermeer) 
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In een nieuwe stad, zoals 
Zoetermeer in de jaren 
’60 en ‘70 was, worden 
ook nieuwe verenigin-
gen en organisaties op-
gericht die verschillende 
groepen uit de samen-
leving vertegenwoor-
digen. In 1965 besloot 
een groep vrouwen een 
Zoetermeerse Vrou-
wen Advies Commissie 
(VAC) op te richten om 
de gebruikskwaliteit van 
nieuwbouwwoningen te 
bewaken en te verbeteren. Ze deden dat, omdat ze na de wederopbouw-
periode niet tevreden waren met de praktische gebruiksmogelijkheden in 
hun eigen woningen en hoopten dat opdrachtgevers in de woningbouw hun 
advies zouden opvolgen. De oprichting van de VAC vond plaats op advies 
van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, het toenmalige 
overkoepelende orgaan van vrouwenverenigingen, en met toestemming van 
het college van burgemeester en wethouders (B&W). De VAC kon direct aan 
de slag, want B&W vroegen de VAC om advies over een bouwplan van 348 
woningwetwoningen in Palenstein, de eerste wijk die werd gebouwd na de 
aanwijzing van Zoetermeer tot groeikern in 1962.

De VAC was in 1965 landelijk geen nieuw verschijnsel. De eerste werd in 
1946 in Rotterdam tijdens de wederopbouw van de stad opgericht. In meer-
dere gemeenten is een Adviescommissie Wonen actief. De commissie be-
oordeelt woningbouwplannen, maar ook ruimtelijke plannen op praktische 
bruikbaarheid en doet voorstellen tot verbetering in een zogenaamd VAC-
advies. Er is een landelijke organisatie: VACpuntWonen, die onlangs door 
een commercieel bedrijf is overgenomen. VACpuntWonen heeft als missie 
“De gebruikskwaliteit van de Nederlandse woningen, woongebouwen en 
woonomgeving te bewaken, bevorderen, te borgen en te verbeteren”. De 
visie van de VAC is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een 
woning, woongebouw en woonomgeving in Nederland mag rekenen op een 

De Zoetermeerse VAC 

Adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving
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optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, vei-
ligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Vanaf 2004 heet de VAC Advies Commissie Wonen en zijn heren ook welkom 
als leden. Door veranderingen in de traditionele rolverdeling in huishoudens, 
vond men het een achterhaald idee dat mannen geen woonconsumenten 
zouden zijn. In Zoetermeer waren al vanaf 1999 mannen in het bestuur actief 
en heet de VAC: Vrijwillige Advies Commissie. Nu bestaat VAC Zoetermeer 
uit 7 leden (4 vrouwen en 3 mannen), die digitaal de ontwerp-bouwtekenin-
gen proberen te bekijken door de ogen van de toekomstige bewoners, zowel 
in praktische als technische zin. 

De VAC toetst de plannen op praktische bruikbaarheid, waarbij de bewo-
nersactiviteiten, zoals verplaatsen, verblijven, slapen, koken, eten, wassen 
en opbergen centraal staan. Ook voert VAC Zoetermeer regelmatig onder 
bewoners een woonkwaliteit onderzoek (WKO) uit: nieuwe bewoners van 
een woonproject kunnen na ongeveer twee jaar gevraagd worden of ze te-
vreden zijn met hun woning en de directe woonomgeving.

De adviezen van de VAC Zoetermeer zijn vrijblijvend en er wordt niet over 
individuele bouwplannen geadviseerd. VAC Zoetermeer doet haar best om 
in een vroeg stadium bij de plannenmakers, zoals de woningbouwcorpora-
ties en planontwikkelaars, in beeld te komen en om zo digitaal de tekeningen 
aan te vragen en toegezonden te krijgen. Woningbouwcorporaties, zoals bij-

De VAC op werkbezoek bij Fortis. (foto Jos Verwoerd)
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voorbeeld De Goede Woning, en de gemeente vragen regelmatig een VAC 
advies bij een te bouwen woonproject. In andere gevallen biedt de VAC zich 
actief aan en is regelmatig aanwezig bij de behandeling van relevante plan-
nen in de vergadering van de stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. De VAC heeft de afgelopen jaren onder andere geadviseerd bij de 
nieuwbouwplannen van: Franx (oude naam Terra ART), Kentalis, de woon-
zorgzone in Rokkeveen, Zalkerbos, de Zilverster, de transformatie van De 
Kroon en Cadenza 1.

Veel VAC’s hebben moeite de organisatie draaiende te houden, maar in 
Zoetermeer is dat niet het geval. De VAC blijft hier onverminderd actief en 
is erg gemotiveerd. Het afgelopen jaar zijn er 21 adviezen gegeven. Wens 
van VAC Zoetermeer is wel dat er meer in een voorlopig ontwerp stadium 
geadviseerd kan worden, zoals dat in de jaren ’80 veelal het geval was. Toen 
werd de VAC standaard bij een voorlopig ontwerp door de gemeente om 
advies gevraagd.  Voor de toekomst ziet VAC Zoetermeer toegankelijkheid, 
levensloopbestendigheid en woningen voor jongeren als goede thema’s. Het 
is belangrijk dat mensen langer en zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wo-
nen. Daarnaast worden steeds meer kantoorgebouwen getransformeerd tot 
woningen, vooral voor jongeren. Kortom: er is voor de VAC in Zoetermeer 
genoeg werk aan de winkel!

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Anita Mans en Louise van den 
Bosch, respectievelijk voorzitter en secretaris van VAC Zoetermeer, Vrijwillige Advies 
Commissie voor woningbouw en woonomgeving.
Website : https://www.vaczoetermeer.nl 
Email adres: vaczoetermeer@gmail.com 

Zilverster Voorweg

Zilverster Voorweg

Cadenza 1De Kroon
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Belangstelling voor erfgoed begint vaak met interesse in oude gebouwen, in 
monumenten. Kastelen zijn geheide publiektrekkers, zeker als er mooie rid-
derverhalen bij horen. Hoe ze tot stand zijn gekomen is vaak niet precies be-
kend. Behalve geld en dus een rijke opdrachtgever was er altijd meer nodig. 
Een goede architect, en goede vaklui zoals timmerlieden en steenhouwers. 
‘Inspraak’ was voor de bouwheer, niet voor omwonenden. In de negentiende 
eeuw gingen steden op grote schaal uitbreiden. En om de kwaliteit te bevor-
deren gingen gemeenten dat uiteindelijk systematisch doen (uitbreidings-
plannen op grond van de Woningwet van 1901). Die groei van de steden 
(en dorpen) werd steeds beter aangepakt. Door regels, door toezicht (denk 
ook aan de Welstand), door subsidies, door grondaankopen, en door het 
ontwikkelen van plannen waarin ideeën over wat een goede woonwijk of een 
goed stadscentrum is. Bij elkaar is er een hele bouwcultuur ontstaan die het 
mogelijk maakt dat er uiteindelijk ook monumenten worden geproduceerd. 
En die monumenten zijn niet alleen losse gebouwen, de kastelen en kerken 
van weleer, maar ook prachtig ontworpen woonwijken (Amsterdam Zuid van 
Berlage als voorbeeld) en stadsparken (het Wilhelminapark in Zoetermeer 
van Bijhouwer en Van Koolwijk).

Ook Zoetermeer had en heeft een bouwcultuur. Echt waar. Zustergemeen-
te Zegwaart gaf al in 1935 opdracht voor een ordelijke uitbreiding van het 
dorp, met woongebieden, een begraafplaats, recreatieterreinen, industrie en 
behoorlijke wegen. De dorpsuitbreiding tussen Dorpsstraat en A12 is er de 
vrucht van. Een deel van die uitbreiding zou je een beschermd stadsgezicht 
willen maken. Ook toen Zoetermeer ging uitgroeien naar 100.000 inwoners 
schiep de gemeente een eigentijdse bouwcultuur. Er kwam een doordacht 
Struktuurplan als plattegrond, waar de hele stad nu nog op drijft. Ook een 
stevige organisatie werd in het leven geroepen, met een Werkgroep met 
beroemde externe deskundigen (waaronder de latere Minister Schut), een 
zich voortdurend uitbreidend gemeentelijke apparaat dat goed op de centen 
kon passen, geregeld overleg met de opdrachtgevers voor woningbouw en 
met een werkgroep met provincie en ministeries, omdat die allemaal een 
bijdrage moesten leveren. In een moordend tempo een moderne stad uit 
de grond stampen, een goed bewoonbare suburbane stad: de bouwcultuur 
achter deze explosieve uitbreiding zijn we haast vergeten. Hij is ook eigenlijk 
een monumentaal bouwwerk. 

Alleen: waar waren de burgers? Thuis, wachtend op het bericht dat zij een 
woning in Palenstein of Driemanspolder kregen toegewezen. Thuis was 

Participatie als onderdeel van de bouwcultuur tot de jaren ‘90
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meestal Den Haag. Een ander antwoord is: De burgers waren vertegen-
woordigd in de gemeenteraad. Zo werkt ons politieke stelsel: representa-
tieve democratie, waarbij de volksvertegenwoordigers gekozen worden om 
op de belangen van alle burgers (en bedrijven...) te letten. Zo is het in 1848 
geregeld door Thorbecke. Alle politieke smaken die men zich kan indenken 
krijgen een kans om aanhang te verwerven en een stempel op het bestuur 
te zetten. 

Daarnaast waren er natuurlijk altijd al andere mogelijkheden voor burgers 
om hun belangen en verlangens te laten kennen. De oudste was het sturen 
van een verzoekschrift (petities), en dat kan nog steeds. Maar heel lang was 
het bestuur - het college van B&W – vooral besloten, geheimzinnig. “Het 
bestuur bestuurt” is de geijkte uitdrukking. De Raad controleert, maar met 
mate. Openbaarheid van bestuur was niet de standaard – de raad verga-
derde in het openbaar, de voorbereiding van besluiten was binnenskamers. 
Maar de burgers waren ook onmondig. Dat veranderde na de Tweede We-
reldoorlog, zij het langzaam. De Raadscommissies in Zoetermeer gingen in 
1959 in het openbaar vergaderen. Een enorme innovatie! Bij invoering van 
de Gemeentewet van 1962. In 1851 werden al zorgen uitgesproken over de 
afstand tussen burger en bestuur. 

De Wet Ruimtelijke Ordening deed in 1965 iets heel gevaarlijks: iedereen 
mocht een bezwaarschrift indienen tegen een bestemmingsplan. Dat maak-
te heel wat los. Bijvoorbeeld bij de eerste bewoners van Palenstein en Drie-
manspolder: die gingen (met succes) bezwaar maken tegen de plannen voor 
allerlei hoge woontorens. In 1967 maakte één inwoner bezwaar tegen de 
dominantie van hoogbouw in het Bestemmingsplan Groot-Zoetermeer, en 
dat bezwaar hield de plannen voor Meerzicht danig op. Daarna begonnen 
ook raadsleden onraad te ruiken en pleitten voor andere plannen en voor 
inspraak van bewoners (Nota Kaag-Matthies, 1968). Inspraak? Nou, laten 
we beginnen met voorlichting, zei B&W. Zo kwamen er ‘burgerijavonden’ 
,waar plannen voor nieuwe wijken werden gepresenteerd. Daarna werd het 
helemaal een dolle boel: in 1970 werden bij de gemeenteraad subcommis-
sies ingesteld waar gewone burgers (“het maakt niet uit als u geen hoger 
onderwijs hebt genoten”) lid van konden worden, zonder lid te zijn van een 
politieke partij. Ze deden hetzelfde werk als de raadsleden in de gewone 
raadscommissies, maar dan zonder salaris. Dat waren nog eens tijden…

In 1970 werd de inspraak bij plannen stadsbreed aangepakt en kwam er een 
Onafhankelijk Orgaan voor Samenlevingsopbouw. Bij het voorbereiden van 



21

de wijken Buytenwegh en Seghwaert ging men het voorbereidingsproces 
weer anders aanpakken. In 1972 begon een brede projectgroep Seghwaert, 
met een eigen werkruimte, waar men kon inlopen, en daarnaast een inspre-
kerswerkgroep. Die ging na zeven jaar ter ziele. Bij het Stadscentrum werd in 
1976 een inspraakgroep ingesteld die actief meedacht, bijvoorbeeld over de 
‘karakteristieke plekken’, en die met raadsleden en deskundigen mee moch-
ten vergaderen. (Auteurs dezes mocht hier ook met veel plezier aan deel-
nemen). De Raad waardeerde deze groep zeer. Door stagnatie in het vin-
den van projectontwikkelaars ging deze inspraakgroep ook ter ziele (1979). 
Voor de volgende wijken, Rokkeveen, Noordhove en Oosterheem, was het 
programma vooral gericht op particuliere woningbouw door projectontwikke-
laars en was de grote inspraakhausse voorbij. Inspraak bij de inrichting van 
de woning en het zelf opdrachtgever zijn (particulier opdrachtgeverschap) 
werden de vormen die pasten bij een geïndividualiseerde maatschappij. 

Nu de stad verder gaat inbreiden zijn er bij bouwplannen veel meer direct 
omwonenden dan ooit en dat vraagt om een nieuwe bouwcultuur. De ko-
mende Omgevingswet geeft ook een nieuwe draai aan de planning van de 
leefomgeving en verwacht daarbij extreem veel van participatie. We wachten 
af…

Arjen van der Burg

Arjen van der Burg is planoloog en lid van de Commissie Historisch Erfgoed van het 
Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

Inspraak- en voorlichtingsavond over Rokkeveen in 
de jaren tachtig.
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Intervieuw met Ingeborg ter Laak over diversiteit

 

Architect Jan Sterenberg in Zoetermeer

Ter Apel
Zoetermeer heeft twee wijken die zijn ont-
worpen door een architectenbureau uit het 
Groningse Ter Apel: Buytenwegh de Ley-
ens (1971-1974) en Seghwaert (1974). Dit 
bureau, Architecten- en ingenieursbureau 
J. Sterenberg NV., was gespecialiseerd 
in grootschalige woningbouwprojecten en 
had opdrachten door heel Nederland.

De naamgever en oprichter van het archi-
tectenbureau Jan Sterenberg (1923-2000) 
was de oudste zoon van Luitje Sterenberg, 
gemeentearchitect in Sellingen. Ook Jan 
wilde architect worden. Na zijn opleiding 
aan de Technische Hogeschool in Delft, de latere TU, begon hij in 1951 
zijn eigen bureau in Ter Apel, een dorp gelegen halverwege het Gro-
ningse Sellingen en het Drentse Emmen.

Emmen
Al vrij snel kon Sterenberg in Emmen aan de slag. Het dorp groeide in 
korte tijd uit van een boerendorp tot een industriestad, waarvoor ook 
veel nieuwe woningen moesten worden gebouwd. Met name in de wij-
ken Angelslo (1956-1964) en Emmerhout (1965) was Sterenberg ver-
antwoordelijk voor een groot deel van de in totaal 7.000 woningen.

De wijken trokken belangstelling in binnen- en buitenland door de 
vernieuwde opzet die Sterenberg en zijn collega-architecten Thomas 
Strikwerda, Antonius Oosterman en Arno Nicolaï en de stedenbouw-
kundigen Niek de Boer en André de Jong hadden bedacht. In plaats 
van de standaard rijtjes en gestempelde woonblokken, maakte men 
gebruik van reeds aanwezige landschappelijke elementen, zoals hoog-
teverschillen en bomengroepen. Het stratenpatroon kende een hiërar-
chische structuur met een doorgaande weg voor het autoverkeer en 
zijstraten die de verschillende buurten ontsloten. Nieuw in Emmerhout 
waren de ‘woonerven’, autoluwe gebiedjes met kleine groepen gescha-
kelde eengezinswoningen.

Het succes van Emmen zorgde ervoor dat architectenbureau Steren-
berg een explosieve groei doormaakte, met op het hoogtepunt in 1979 

Jan Sterenberg (privé-archief)
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zo’n 110 werknemers. Niet alleen waren er architecten in dienst, maar ook 
stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, ingenieurs, constructeurs, land-
schapsarchitecten, tuinarchitecten en een sociaal geograaf. Verder had het 
bureau een eigen drukkerij en een uitgebreide bibliotheek. Het bureau kon 
het hele proces van (bestemmings-) plan tot en met de realisatie van de 
bouwprojecten ontwerpen en begeleiden.

Zoetermeer
Sinds 1971 maakte bureau Sterenberg, samen met Coen Bekink uit Gro-
ningen en Bureau B.C. van Gent uit Waddinxveen, deel uit van een pro-
jectteam, dat in Zoetermeer werkte aan de ontwikkeling van een deel van 
de nieuwe wijk Buytenwegh de Leyens. Voor de gehele wijk waren 7.400 
woningen gepland. In Deelplan B zouden in totaal 2.200 woningen komen, 
waarvan Sterenberg er 1.270 zou ontwerpen, voor het grootste deel woning-
wetwoningen. Voor de rest van de wijk deed Sterenberg de stedenbouwkun-
dige begeleiding.

Behalve het tot stand brengen van een zo’n groot mogelijke integratie van 
wonen, werken en verkeer, was er veel aandacht voor de ligging van de wo-
ningen, waarbij gelet werd op het creëren van plekken met een herkenbaar 

Laan van Eekharst, Emmerhout (Foto: Archief Emmen)



24

karakter, wisselende uitzichten, verschillen in ‘hoog en laag’ en ‘open en 
dicht’, groen in de wijk en (speciaal voor de wijk ontworpen) straatverlichting.
De bouwblokken, die Sterenberg in samenwerking met Era Woningbouw 
ontwierp, hadden niet meer dan twee woningen boven elkaar. Een ruim ter-
ras met een brede plantenbak moest inkijk in de tuin van de benedenwoning 
bemoeilijken en de gootlijn van de kap werd zo laag mogelijk gehouden. 
Verder was de buurt ‘auto-arm’; vanaf de buurtontsluitingsweg takten woon-
erven af, die al snel naar de zogenaamde ‘woondekken’ of ‘parkeerdekken’ 
leidden. Om de omgeving van de woning zoveel mogelijk vrij te houden van 
parkerende auto’s werden de woningen op een niveau boven de grond ge-
bracht en middels ‘woonstraatjes’ met elkaar verbonden. Omdat de woon-
dekken via bruggetjes over het water en over de weg met elkaar in verbin-
ding stonden, ontstond er een veilige voet- en fietsroute.

De woningen van Sterenberg in Buytenwegh de Leyens kwamen gereed 
in 1974. Vervolgens werden in de wijk Seghwaert in opdracht van Woning-
federatie Zoetermeer door Sterenberg nog eens 417 woningen gebouwd 
(Deelplan 5b). Dit plan kende verschillende woningtypen (waaronder ook 
woningen voor gehandicapten), verspreid door de buurt, evenals woning-
wetwoningen, koopwoningen en huurwoningen.

Vogelvluchttekening, Buytenweg de Leyens, Zoetermeer (privé-archief)
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Faillissement
In de periode 1951-1983 ontwierp bureau Sterenberg naar schatting zo’n 
1.500 projecten, variërend van één enkele woning tot 1.450 woningen. Tot 
de bekendere projecten behoren naast Zoetermeer: De Slagen in ’s-Herto-
genbosch (1969), Lewenborg in Groningen (1970), Revelsant II in Emme-
loord (1971), De Kempenaar in Lelystad (1972) en de Akkers in Spijkenisse 
(1978). Ook was het bureau betrokken bij stadsvernieuwingsprojecten (o.a. 
Zwolle), bestemmingsplannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte 
en de bouw van tal van kantoren, fabrieken, bankgebouwen en scholen. 
Door een combinatie van factoren, zoals een afnemende opdrachtenporte-
feuille en een te dure huisvesting, ging Architectenbureau Sterenberg uitein-
delijk in 1983 failliet.

Michiel Kruidenier is architectuurhistoricus en woonachtig in Nijmegen.
Momenteel werkt hij in opdracht van de Stichting Berlagehuis Usquert aan 
een publicatie over het architectenbureau Sterenberg, welke eind dit jaar zal 
verschijnen bij NAi / 010 Uitgevers.

Michiel Kruidenier

Het principe van de woondekken, Buytenweg de Leyens, Zoetermeer (privé-archief) 
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1. Oude Kerk
Dorpsstraat 59
Bouwjaar toren: 1642
Architect: D. van Brantwijck
Bouwjaar kerk: 1785
Architect: J. Giudici 

Vanaf midden 13e eeuw is er al sprake van een ka-
tholieke kerk op deze plaats gewijd aan de heilige 
Nicolaas. Tijdens de Reformatie in 1574 werd de 
kerk zwaar beschadigd. In 1783 is het kerkgebouw 
gesloopt en in de jaren 1785-1787 herbouwd als 
hervormde kerk. De vloer van het koor, waar de belangrijke mensen waren 
begraven, werd gehandhaafd. De in 1642 grotendeels vernieuwde toren kon 
ook blijven staan. Tot 1827 werden alle Zoetermeerders en bewoners van 
Zegwaart in of rondom deze kerk begraven, ongeacht hun geloof. In dat jaar 
werd ook een begraafplaats aangelegd bij de katholieke Nicolaaskerk.

De Oude Kerk is het oudste gebouw in Zoetermeer en sinds 1967 een rijks-
monument. Veel kerken hebben dalende inkomsten en hoge onderhouds- 
en restauratiekosten voor hun gebouw. Om de gebruiksmogelijkheden van 
de Oude Kerk te verbreden is er een klein gebouw toegevoegd aan de Oude 
Kerk naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten. In 2019 is de bouw ge-
start van dit wijkgebouw, De Herberg genaamd, aan de achterkant tegen de 
kerk aan, op een deel van de begraafplaats. Het gebouw heeft drie zalen 
een keuken een foyer en sanitaire voorzieningen. De ruimtes zijn te berei-
ken via een eigen ingang en via de Oude Kerk door middel van een nieuwe 
doorgang. In maart 2020 is de ruimte in gebruik genomen. De begraafplaats 
wordt deels opnieuw ingericht. Voor verdere informatie over de kerk zie ook 
www.oudekerkgemeente.nl .

Van de kerktoren is een 3D-opname gemaakte door Ardito. Deze is te bekij-
ken via de volgende link: http://www.ardito.eu/omd079 .

Overzicht van de opengestelde panden
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2. Nicolaaskerk en begraafplaats 
Dorpsstraat 24  
Bouwjaar kerk: 1914
Architect: Jan Stuyt

Deze katholieke kerk, ontworpen door Jan Stuyt 
in 1914, is sinds 2001 rijksmonument. Hij vervangt 
eerdere kerken uit 1817 en 1857 die te klein waren 
geworden. De kerk is gebouwd in een neogotische 
stijl met neoromaanse en byzantijnse elementen. 
Karakteristiek voor Jan Stuyt is de torenspits met 
uivormige bekroning en het zwart-wit geblokte fries 
langs de apsis aan de achterzijde van de kerk. Achter de kerk ligt de begraaf-
plaats, een oase van rust in het drukke centrum. Deze begraafplaats bestaat 
al bijna 200 jaar en is in 2017 gerestaureerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de parochie Maria om bescherming 
gevraagd en pastoor Joannes Voorham had beloofd dat als de kerk en dorp 
onbeschadigd bleef er in de kerk een beeltenis van Maria geplaatst zou wor-
den. De kerk werd niet beschadigd en in 1948 werd het beeld van Maria, 
gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Gerard Héman in een nis in het 
ingangsportaal geplaatst. Het kerkbestuur was echter nog niet tevreden met 
de werkzaamheden in dit portaal. Voorgesteld werd om ramen te maken 
boven de deuren bij de hoofdingang van de kerk. Het door Alex Asperslagh 
ontworpen glas-in-lood raam toont Maria met gespreide mantel boven Zoe-
termeer en daarboven vliegtuigen en oorlogssymbolen.  

Het interieur van de kerk is tussen 1918 en 1924 door de Haarlemse schilder 
Frans Loots geschilderd en het schip van de kerk is nog steeds intact.
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3. ’t Nieuwe Huys
Dorpsstraat 132
Bouwjaar: ca. 1850

Dit gebouw is bij velen bekend als Wasserij De Wit-
te Top. Uit archiefonderzoek blijkt dat het perceel al 
sinds de Middeleeuwen wordt gebruikt. Eén van de 
bekende Zoetermeerders die hier gewoond heeft, is 
Isaac Molenaar, de latere notaris van Zoetermeer. 
Zijn grafsteen is de oudste grafsteen in Zoetermeer 
en is op haar plek eind 2015 hersteld. Kenmerkend 
aan het woonhuis is de tuitgevel met fijne muuranker-
tjes. De rode pui is later toegevoegd.

Sinds 2017 is het Historisch Genootschap gevestigd in de Dorpsstraat 132. 
Het pand is normaal op maandagavond, woensdagmiddag en zaterdagmid-
dag open voor het publiek. Op die dagen worden gasten ontvangen met de 
meest uiteenlopende vragen over genealogie en de historie van Zoetermeer. 
Ook worden er tentoonstellingen georganiseerd. 

‘s Avonds komen de werkgroepen samen en wordt er onderzoek gedaan 
naar familiegeschiedenissen (genealogie) of de Zoetermeerse geschiedenis. 
Om dit onderzoek te kunnen doen is het makkelijk als je oude handschriften 
kan lezen. Er wordt dus ook geoefend in het lezen van oude handschriften 
(paleografie) bij de werkgroep lastige letters. De filmwerkgroep maakt films 
over historische onderwerpen in Zoetermeer en zet oud filmmateriaal over 
op nieuwe dragers.  De vrijwilligers leren zo steeds weer nieuwe dingen over 
Zoetermeer en krijgen nieuwe vaardigheden. 

Je bent nooit te oud om iets te leren. Voor verdere informatie zie www.oud-
soetermeer.nl .
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4. Molen De Hoop 
Eerste Stationsstraat 37a 
Bouwjaar molen: 1897

Sinds de Middeleeuwen staat op deze plaats al 
een korenmolen. De Eerste Stationsstraat heette 
dan ook oorspronkelijk de Molenweg. De locatie 
was zo gekozen dat gebouwen en hoge bomen 
de windvang niet beperkten. De huidige molen 
dateert uit 1897 en is gebouwd, nadat de vorige 
was afgebrand. Het is een ronde stellingmolen, 
waarvan de kap met de wieken kan worden 
gedraaid: een bovenkruier. De molen staat ho-
ger dan de omgeving en heeft een stelling, een 
gaanderij, van waaraf de molenkap kan worden 
gedraaid, zodat deze goed op de wind staat.

Om de molen, een rijksmonument, in stand te houden is veel onderhoud 
nodig. Zo moeten de houten funderingspalen nat worden gehouden, zodat 
ze niet gaan rotten. Daarvoor is een speciaal drainagesysteem aangelegd. 
De molen was sinds 1930 eigendom van graanhandelaar H. Blonk. Deze 
beëindigde zijn bedrijf in 1978, waarna de molen in verval raakte. In 1986 is 
de molen gerestaureerd en maalt hij weer. De molen en de winkel worden 
bemand door vrijwilligers, waaronder twee molenaars. Van het meel wordt 
onder andere Zoetermeers Molenbrood gebakken. Van de opbrengst wordt 
de molen onderhouden.

Het is belangrijk voor het behoud van de molen dat hij regelmatig draait. Om 
de nieuwe molenaars van voldoende kennis en vaardigheden te voorzien 
zijn er molenaars opleidingen. Molen De Hoop heeft twee gediplomeerde 
molenaars en enkele molenaars in opleiding. Zij doen het maalwerk, maar 
ook klein onderhoud, signaleren gebreken en doen rondleidingen. Voor 
verdere informatie over de molen zie: www.molendehoopzoetermeer.nl  en 
www.vrijwilligemolenaars.nl 

Er is een 3D-opname van de molen gemaakt door Ardito. Deze is te bekijken 
via de volgende link: http://www.ardito.eu/omd079 . 
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5. Pelgrimskerk
Eerste Stationsstraat 86
Bouwjaar: 1932
Architect: B.W. Plooij

De Gereformeerde Kerk in Zegwaart had 
sinds 1867 een kerkgebouw en pastorie in 
de Dorpsstraat. Toen deze kerk te klein werd, 
zijn in 1932 de Pelgrimskerk en de pastorie 
aan de Eerste Stationsstraat gebouwd. Beide 
zijn een gemeentelijk monument sinds 1991. 
De kerk wordt in Zoetermeer ook wel de Bo-
terkerk genoemd, omdat veel vroegere ge-
meenteleden boterhandelaren waren en de 
kerk grotendeels is gefinancierd met in de bo-
terhandel verdiend geld. Het is een ontwerp 
van de architect B.W. Plooy in een zakelijk expressionistische stijl die doet 
denken aan de stijl van de Amsterdamse School. Kenmerkend zijn de grote 
elkaar kruisende daken en de paraboolvormige torenspits. Behalve een fiet-
senstalling werd ook een paardenstal bij de kerk gebouwd, omdat gemeen-
teleden nog met paard en wagen naar de kerk kwamen. Beide zijn inmiddels 
verdwenen. Binnen overspant een fraai houten kruisgewelf de ruimte. De 
kerk heeft een sfeervolle lichtinval door hoge glas-in-loodramen. De banken 
zijn nog in de originele staat: blank gelakt met zwarte contrasterende zittin-
gen, leuningen en biezen.
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6. Adventskerk
Julianalaan 3
Bouwjaar: 1955 
Architect: A. van Eck

Deze kerk van de Vrijzinnig Christelijke 
Geloofsgemeenschap (VCGZ), een ge-
meentelijk monument, is in 1955 door de 
Vereniging Vrijzinnige Protestanten (VVP) 
gebouwd. De VCGZ is een samenwer-
kingsverband van Vrijzinnige Protestanten, Remonstranten en Doopsge-
zinden. De oorsprong van de Remonstranten in Zoetermeer gaat terug tot 
begin 1600.

De kerk is ontworpen door de architect A. van Eck in de traditie van de Delft-
se School. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige vormgeving en het 
traditioneel gebruik van baksteen, natuursteen en hoge pannendaken. De 
kerk heeft een toren met een betonnen lantaarn en een klein klokje. Opval-
lend is het ronde venster met stermotief aan de voorzijde.
Zie ook www.vcgz.nl

De Adventskerk kort na de bouw in 1958
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7. Het Kompas
Piet Heinplein 13
Bouwjaar: 1955
Architect: D. Huurman

In 1955 werd de eerste steen gelegd 
van dit kerkgebouw op de hoek van 
het Piet Heinplein, de Karel Doorman-
laan en de Heemskerckstraat dat was 
ontworpen door architect D. Huurman 
uit Zoetermeer. Het werd in 1956 in ge-
bruik genomen door de Gereformeerde 
Gemeente in Zoetermeer. De kerk is opgetrokken in een sobere variant op 
de Delftse School en heeft een L-vormig plattegrond. Karakteristiek is het 
uitgebouwde voorportaal aan het Piet Heinplein en de daar achtergelegen 
klokkentoren. In 1969 werd de kerk uitgebreid en in de jaren 1972-1973 is 
aan de binnenkant een galerij toegevoegd. 

Het gebouw is sinds 1980 in gebruik bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
die daarvoor kerkte aan de Irenelaan. De Zoetermeerse Gereformeerde Ge-
meente verhuisde toen naar een grotere, nieuwgebouwde kerk op de hoek 
Zwaardslootseweg - Europaweg, de Vredekerk. Het gebouw aan de Irene-
laan is toen verkocht aan de Christelijke Gereformeerde kerk. In de negen-
tiger jaren van de vorige eeuw werd het kerkgebouw voor de eerste keer 
gemoderniseerd en kreeg toen de naam Het Kompas. Deze naam sluit aan 
bij de omgeving van het kerkgebouw, de Zeeheldenbuurt, en wijst, volgens 
de kerkelijke gemeente ook op de Bijbel als het kompas voor het leven. 

Recentelijk is in 2017 de kerkzaal ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd 
om te voldoen aan de wensen van de kerkelijke gemeente, waarbij o.a. de 
preekstoel heeft plaatsgemaakt voor een liturgisch centrum op een podium 
voor in de kerk. 
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8. Vredekerk
Zwaardslootseweg 44 
Bouwjaar: 1980
Architect: J. Valk

Ooit wel eens langs het Woonhart of rich-
ting De Sniep gereden, en daar een groot 
gebouw op de hoek zien staan? Dat is de 
Vredekerk, het kerkgebouw van de Gere-
formeerde Gemeente in Zoetermeer. Een 
indrukwekkend gebouw met een hoge, grote kap. De kerk is eind jaren ’70 ge-
bouwd, toen de kerk aan het Piet Heinplein te klein geworden was voor de 
gemeente. Toen de kerk gebouwd werd, stond deze nog in het weiland. Het 
Woonhart, Stadshart en het gebouw van de AIVD stonden er nog niet. In de 
verte waren de palen van de Zoetermeerlijn te zien en aan de andere kant de 
eerste huizen van de wijk De Leyens.

Het interieur van de kerk is sober: een preekstoel, een orgel en de kerkbanken 
zijn de belangrijkste aankleding. De preekstoel met daarop een grote Bijbel is 
het middelpunt, zodat iedereen de dominee goed kan zien en het symboliseert 
tegelijk dat het Woord van God centraal staat. Door de jaren heen is de kerk niet 
veranderd of verbouwd. Belangrijkste ‘verbouwing’ is dat er in 2020 een camera 
in de kerk is opgehangen, zodat gemeenteleden (en niet-gemeenteleden) de 
kerkdienst thuis met beeld erbij kunnen volgen.

De kerk heeft ook een aantal kleinere zalen, waar door de week bijvoorbeeld 
Bijbelles aan de jeugd wordt gegeven (catechisatie) en de jongeren of de vrou-
wen van de kerk hun bijeenkomsten hebben. Hoewel dat sinds corona natuurlijk 
allemaal anders gaat. Elke donderdag kunnen klanten van de Voedselbank hun 
voedselpakket in de kerk komen ophalen. 
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9. Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde
Antigoneschouw 33
bouwjaar 1976
Architect: J. Hoogstad

Oorspronkelijk heette dit 
kerkgebouw op de hoek 
van de Broekwegschouw 
en de Antigoneschouw De 
Olijftak. Het is in 1976 ont-
worpen door de bekende 
Rotterdamse architect Jan 
Hoogstad (1930-2018) in opdracht van de Gereformeerde Kerk van Zoe-
termeer en een typerend voorbeeld van de kerkbouw in de jaren zeventig. 
In tegenstelling tot daarvoor werden kerkgebouwen toen niet meer op een 
prominente plek in een stad, dorp, wijk of buurt gebouwd, maar voegden zich 
onopvallend in hun omgeving. De Olijftak sluit qua vormgeving en materiaal-
gebruik aan bij de omliggende woningen in De Leyens. Alleen de klokkento-
ren verwijst naar de bijzondere functie van het gebouw. In het interieur is de 
kapconstructie een zeer kenmerkend element. De grondvorm van de kerk-
zaal is een kubus die naar het oosten is afgeschuind. Citaat van architect 
Jan Hoogstad: “Voor de afschuining van de kubus heb je constructie nodig. 
Deze ruimteconstructie ‘zakt’ tot 2.26 meter boven het verhoogde liturgisch 
centrum; daar wordt de maat letterlijk begrijpbaar. Alle overige toegepaste 
maten verhouden zich in een gulden-snede-reeks tot deze 2.26 meter.” Tot 
2014 was de kerk in gebruik bij de Protestante Gemeente in Zoetermeer. 
Hierna is de kerk in gebruik genomen door de Chinese Evangelische kerk 
Geloof, Hoop en Liefde.
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10. Speelboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93 
Bouwjaar: 1811

Aan de rand van Meerzicht, tussen het Bel-
vedèrebos en de Voorweg, ligt speelboer-
derij Het Buitenbeest. Dit is de oudste kin-
derboerderij van Zoetermeer. De boerderij 
is in 1811 gebouwd voor de familie Van den 
Bosch en tot in de zeventiger jaren in gebruik geweest als boerderij. Het is 
een langhuisboerderij. Dat wil zeggen dat het woonhuis en de stal zich on-
der één doorlopende kap bevinden. Een bijzonder detail is het uitgebouwde 
hoekpaviljoen aan de linkerkant uit 1842. Het is gedecoreerd met gesneden 
houtwerk onder een geschulpte dakrand. 

De boerderij is in 1967 aangemerkt als rijksmonument. In 1977 zijn er in 
opdracht van de gemeente restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en in 
1978 is de boerderij een kinderboerderij geworden. Kinderen kunnen hier 
kennis maken met allerlei dieren, waaronder Oudhollands vee en zeldzame 
pluimveerassen. In 2016 is de hooischuur gerestaureerd. De boerderij met 
voortuin, de twee schuren en de kippen, geven een goed beeld van een 
boerenerf. Om die reden is de boerderij in 2017 genomineerd voor de Jan 
van der Spekprijs, bedoeld voor een persoon of instelling die zich inzet voor 
het Zoetermeerse erfgoed. 

Achter de boerderij, aan het Belvedèrebos 273, zijn een kinderdagverblijf 
en een buitenschoolse opvang gevestigd. Het is een nieuw robuust gebouw 
met laag reikende flauw hellende daken, die aan de tuinzijde over gaan in 
een plantenkas. De daken zijn gedeeltelijk begroeid. Het totale complex om-
vat ook een natuurspeelterrein en een wijktuin. De kinderen van zowel het 
kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang kunnen taken uitvoeren in 
de kassen en op de boerderij en leren op die manier over de dieren en de 
natuur. 
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11. Zoete Aarde
Broekwegzijde 195
Jaar van aanleg: 1946 

Het verhaal van buurttuin Zoete Aarde is een prach-
tig verhaal over betrokken gebruikers en bezoe-
kers van een oude boomgaard. De boomgaard, zo 
vertelt ons de geschiedenis, werd aangeplant door 
de jonge Jan Berg. Hij begon hiermee in 1946. Hij 
deed dit als zelfstandig knecht van Piet Huisman 
die een modern boerenbedrijf aan de Voorweg had 
en ook grond bezat aan de Broekweg. Jan Berg woonde al een tijdje in de 
bedrijfswoning (het witte huis) bij de boomgaard toen hij in 1970 zowel eige-
naar was geworden van het huis met de tuin, als van de voorheen gepachte 
boomgaard die tot de ‘tocht’ liep. Hij kwam in 1955 uit Zoeterwoude met zijn 
gezin bij het bedrijf wonen. Er waren toen al vijf kinderen. Aan de Broekweg 
2a werden nog eens drie kinderen geboren. Een prachtige tijd beleefde het 
gezin Berg hier, tot in augustus 1976 met de rigoureuze rooi werd begonnen. 
Er moest immers gebouwd worden. Het tot dan toe agrarisch dorp Zoeter-
meer stond aan de vooravond van een enorme groei. Weilanden verander-
den in korte tijd in woonwijken. Een deel van de boomgaard van Jan Berg 
bleef behouden als wijktuin Broekweg. In deze tuin staan oude fruitbomen. 
Het gaat om half hoogstam- fruit, appels (Goudrenetten) en peren. Met name 
de perenrassen zijn ‘ouderwets’. Soorten handperen die nu niet meer in de 
supermarkt verkrijgbaar zijn. 

Buurttuin Zoete Aarde wordt nu gerund als een veelzijdig stadslandbouw-
bedrijf door een groep van zo’n 70 vrijwilligers, veelal buurbewoners, en is 
het hele jaar door geopend voor huurtuiniers en de wekelijkse buurtsoep op 
woensdagmiddag 12.00 uur. Wanneer het weer het toe laat zijn tuin en terras 
dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
www.zoeteaarde.nl/ of www.facebook.com/ZoeteAarde
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12. Hof van Seghwaert
Gaardedreef 169 / Zegwaartseweg bij 60
Jaar van aanleg: 1954 / 2014

Het land aan weerszijden van de Zeg-
waartseweg was vroeger grotendeels ei-
gendom van landheren en -vrouwen, ver-
mogende lieden die hun kapitaal in grond 
hadden belegd. De meeste boeren pacht-
ten de grond, zoals bijvoorbeeld Jaap Dogterom. Als weeskind kwam hij in 
huis bij zijn tante en oom Van den Hoek aan de Zegwaartseweg 31 (Het 
Wapen van Zoetermeer). Zijn neef Jan van den Hoek overleed jong en zo 
kon Jaap met zijn vrouw Maria Bos de boerderij overnemen. Bij het bedrijf 
hoorde ook land in de Palensteinse polder en twee zoons van Jaap begon-
nen daar een bedrijf. Jan Dogterom een tuinderij aan Zegwaartseweg 60a 
en Niek Dogterom in 1954 een boomgaard aan Zegwaartseweg 60b. Niek 
Dogterom liet daar in 1956 een huis bouwen met koelcellen en een sorteer-
ruimte voor het fruit. Zijn boomgaard strekte zich uit van de Zegwaartseweg 
tot de Dwarstocht (het huidige Tochtpad). Door de aanleg van de wijk Seg-
hwaert vanaf 1970 verdween 2/3 van de perenboomgaard.

Het laatste stuk boomgaard was tot 2010 verpacht aan een fruitteler. Daarna 
is de boomgaard verwaarloosd tot buurtbewoners in 2014 de stichting Hof 
van Seghwaert oprichtten om er een wijktuin van te maken. In september 
2015 konden de eerste peren weer worden geoogst. Sindsdien zijn een wijn-
gaard, moestuin, stiltetuin en kindernatuurtuin aangelegd. Het Conference-
huis dient als winkel, werk- en vergaderplaats. Op 13 juli 2019 is er een 
brug in gebruik genomen, zodat de hof nu ook vanaf de Zegwaartseweg 
bereikbaar is. “Je leven lang leren” is een belangrijke pijler van de Hof van 
Seghwaert. Iedereen kan iets, samen kan je alles!
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13. Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
Bouwjaar 1972-1976
Architect: J. Van den Broek en J. Bakema

Bij een nieuwe stad horen ook nieuwe 
scholen. Daarom werd aan de noordkant 
van de wijk Palenstein een zone voor 
middelbare scholen gepland. In de ja-
ren zeventig verrezen hier vier scholen: een lagere technische school, een 
landbouwhuishoudschool, een mavo en een school voor Havo en VWO, het 
Erasmus College. Het schoolgebouw voor het Erasmus College werd in de 
jaren 1972-1975 ontworpen door het beroemde architectenbureau Van den 
Broek en Bakema uit Rotterdam en in 1976 gebouwd. Bij het ontwerp is 
uitgegaan van een paviljoenachtige opzet met drie hoofdvolumes voor de 
aula, de gymzalen en de leslokalen. De gebouwdelen worden op de eerste 
verdieping met elkaar verbonden door middel van luchtbruggen. 

Van den Broek en Bakema zijn bekend van hun ontwerpen van de Lijnbaan 
in Rotterdam en de Aula van de Technische Universiteit in Delft. Zij ontwier-
pen vanuit de modernistische traditie: verschillende functies worden onder-
gebracht in een eigen volume. Dit sloot ook aan op de principes van het Dal-
tononderwijs. In de vormgeving wordt afgeweken van de strakke geometrie 
die het modernisme kenmerkt. Ronde vormen hebben hun intrede gemaakt 
in de afgeronde hoeken van de bouwdelen, de ronde traphuizen en de recht-
hoekige bovenlichten van de eerste verdieping met afgeronde hoeken.

Het Erasmus College is meerdere keren verbouwd. De drie oorspronkelijk 
vrijstaande volumes worden nu op de begane grond verbonden door nieuw-
bouw. Er zijn o.a. een atrium, een kantine, een theaterzaal en extra lokalen 
toegevoegd. De oorspronkelijke indeling van de school is verdwenen, maar 
de hoofdopzet en de vormgeving van Van den Broek en Bakema is nog wel 
duidelijk herkenbaar.
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14. Tangogarage
Ambachtsherenlaan 103
Bouwjaar:1969 

De garage als gebouwtype komt 
al voor de Tweede Wereldoorlog 
voor, maar wordt pas vanaf de ja-
ren zeventig een vast onderdeel 
van het straatbeeld. De Tangoga-
rage in Palenstein is één van de 
eerste moderne garages in Zoe-
termeer. Niet voor niets werd als locatie de eerste wijk van de groeikern 
gekozen. De garage is in 1969 gebouwd als service station Auto Palenstein 
in opdracht van P. Koren uit Zoetermeer. Aannemer was constructiebedrijf 
Ruts bouw en montage Tilburg BV. Het pand heeft een staalconstructie van 
Stran Steel die aan de buitenkant was afgewerkt met glas, wit gesausde 
muren en beplating op het dak. In 1987 is het pand verbouwd door architect 
B.J.J. Kahmann uit Delft. 

In het pand is nu het Living Lab Palenstein gevestigd dat gericht is op prak-
tijkonderwijs van de energietransitie.
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15. Voormalig Monuta rouwcentrum
Van Aalstlaan 24
Bouwjaar: 1976
Architect: Nic van der Stelt

Een rouwcentrum was in de jaren ze-
ventig een nieuw type gebouw. Door de 
toenemende ontkerkelijking ontstond de 
behoefte aan een neutrale ruimte om af-
scheid te nemen in plaats van een kerke-
lijk gebouw. Een rouwcentrum ontwerpen 
was geen gemakkelijke opgave, want er waren zowel publieke, collectieve 
ruimten als intieme ruimten nodig en daarnaast ook technische faciliteiten.

Hoewel aanvankelijk gedacht was dat de jonge stad Zoetermeer een heel 
laag sterftecijfer zou hebben, werd door de gemeente ondanks de toekom-
stige opbaarcapaciteit van het ziekenhuis en de bejaardentehuizen, toch 
een behoefte aan opbaarruimten berekend. Van drie in 1976, vier in 1980, 
naar uiteindelijk zes opbaarkamers met uitbreiding voor nog eens zes: een 
gemiddelde van drie opbaarkamers per wijk. De gemeente vroeg vervolgens 
stichting Monuta het rouwcentrum op te richten. Afgesproken werd dat Mo-
nuta de enige in de branche in de gemeente zou worden en blijven, maar dat 
het rouwcentrum wel aan anderen ter gebruik zou worden gesteld.

De Amersfoortse architect Nic van der Stelt kreeg de opdracht het Zoeter-
meerse rouwcentrum te ontwerpen. Van der Stelt werd beïnvloed door de 
zogenaamde de Kleinschaligheidsbeweging die zich afkeerde van de me-
galomane architectuur en stedenbouw van de jaren ’50 en ’60, waarvan de 
naastgelegen wijk Palenstein een voorbeeld was. Hij ontwierp een structura-
listisch, paviljoenachtig laag gebouw dat werd opgetrokken in ambachtelijke 
baksteen. De stijl verwijst naar de Scandinavische baksteenarchitectuur uit 
de jaren ’50-70 en heeft invloeden van de antroposofie. Van der Stelt bouw-
de meer dan 15 rouwcentra, o.a. in Bussum, Soest en Bunschoten.

Het gebouw aan de Van Aalstlaan heeft tot 2016 als rouwcentrum gefuncti-
oneerd.
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16. Stadsmaquette
Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw)
Bouwjaar: 1970-2000
Ontwerper: Afdeling Stedenbouw 
      gemeente Zoetermeer 

Om de groei van de nieuwe stad Zoetermeer nauwlettend te kunnen volgen 
is door de afdeling Stedenbouw van de gemeente dertig jaar lang gewerkt 
aan een maquette van alle delen van de stad. In een eigen werkplaats wa-
ren verschillende maquettebouwers jaar na jaar bezig Zoetermeer vorm te 
geven in hout en perspex. De tekeningen van alle bouwaanvragen werden 
handmatig omgezet van schaal 1:200 naar 1:1000. Er werd een uniform 
kleurgebruik gehanteerd: grijs voor wegen, roze voor hoofdpaden, geel voor 
openbaar vervoer, blauw voor water en groen voor de rest. De bebouwing 
werd in lagen opgebouwd uit perspex, waarbij alleen de hoofdvorm werd 
aangehouden.

De stadsmaquette was lange tijd te zien onder een glasplaat in de vloer 
van het stadhuis. Na 2000 werd besloten over te stappen naar het maken 
van luchtfoto’s om de groei van de stad vast te leggen. De maquette werd 
verstopt onder de vloer en kwam in 2017 bij de verbouwing tevoorschijn. 
Ambtenaren Ralph Goutier en Henk Blaauwgeers en Schatbewakers Wil-
lem Hermans en Alcuin Olthof hebben de maquette toen voor sloop behoed. 
Sinds 2019 wordt het gerestaureerd door vrijwilligers en is te zien tijdens 
Open Monumentendag in het voormalig IBM-gebouw. 



42

17. Watertoren De Tien Gemeenten
Derde Stationsstraat 369
Bouwjaar: 1927-1928
Architect: A.H. Wegerif 
    i.s.m. C. Visser en A.H. Goldberg

Watertoren De Tien Gemeenten is in 1927 ge-
bouwd naar ontwerp van architect A.H. Wegerif 
in samenwerking met de Delftse hoogleraar 
C. Visser en gemeente opzichter A.H. Goldberg. 
De opdracht werd gegeven door de Stichting 
Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. In 1921 
hadden op initiatief van Zoetermeer en Zegwaart 
tien gemeenten plannen voor een waterleiding 
vanaf de Wassenaarse duinen ontwikkeld. Om 
druk op de leiding te krijgen was een bak met wa-
ter op grote hoogte nodig en dat werd de water-
toren. De wapens van de tien gemeenten sieren 
de ingang, samen met het wapen van Wassenaar. De stenen zijn gemaakt 
door beeldhouwer Pieter Puype uit Apeldoorn. 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de toren buiten gebruik ge-
steld. Het gemeentelijke monument is ongeveer 45 meter hoog en rust op 
324 heipalen die gemiddeld veertien meter lang zijn. Het waterreservoir be-
vindt zich op het punt waar de achtkantige vorm van de toren overgaat in een 
zestienkant. Het holbodemreservoir is van gewapend beton en heeft een 
inhoud van 500.000 liter.

Het interieur van de toren is indrukwekkend door zijn leegte. Alleen twee 
standpijpen, een brede voor de watertoevoer en een smalle voor de afvoer, 
lopen door de ruimte omhoog. Langs de muur leidt een ijzeren trap met 
betonnen bordessen tot aan de lekvloer onder het reservoir. Een steile trap 
door het reservoir komt uit in de bovenste ruimte onder het betonnen koepel-
dak. Het gebouw krijgt een nieuwe functie. 
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18. Rioolwaterzuivering
Rokkeveenseweg 46
Bouwjaar: 1959-1960

Zeventig jaar geleden werd 
in de Molenstraat en de Rok-
keveenseweg de allereerste 
riolering in het dorp in werking 
gesteld. Het rioolwater werd 
toen nog in de Tocht van de 
Binnenwegse Polder gepompt. 
Hier kwam in de jaren 1959-
1960 een eind aan met de 
bouw van de rioolzuiverings-
installatie aan de Rokkeveenseweg. De installatie had een capaciteit van 
maximaal 950 kubieke meter rioolwater per uur. Dit rioolwater werd door vijf 
pompen, met ieder een capaciteit van 190 kubieke meter, opgepompt uit ver-
zamelbassins die zich onder het pompgebouw bevonden. In deze bassins 
werd het rioolwater verzameld dat via de rioleringsbuizen werd aangevoerd. 

Het proces van het zuiveren van het rioolwater bestond uit diverse stadia 
met elk hun eigen object. Hier werd het water gezuiverd door middel van 
achtereenvolgens verzamelbassins, een zandvang, een mengtank, een 
voorbezinktank, slijkgistingstanks, twee oxydatiebedden en een nabezink-
tank. Aan het einde van dit proces werd via een overstortdrempel gezuiverd 
helder water in de poldertochten geloosd.

De rioolzuiveringsinstallatie heeft uiteindelijk maar elf jaar gefunctioneerd, tot 
1971. In dat jaar werd een vuilwaterleiding naar de zee in gebruik genomen. 
Alleen het rioolgemaal in het pompgebouw bleef in werking. In 2007 werd dit 
vervangen door drie grote pompen die het water via het gemaal Oostergo 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn pom-
pen. Op dit moment is het complex van de voormalige rioolzuiveringinstal-
latie in gebruik door Ateliers BaZtille. In het gebouw zijn vijftien ateliers en 
een expositieruimte gevestigd.
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19. Woondekken Buytenwegh
Louis Armstrongrode, Vorstius-
rode, Wiarda Beckmannrode e.o.
Bouwjaar 1972 - 1978
Architect: J. Sterenberg

Al vrij snel na de bouw van de eer-
ste twee wijken van de nieuwe stad 
Zoetermeer, Palenstein en Drieman-
polder, kwamen oude en nieuwe 
inwoners in protest tegen de groot-
schalige opzet van deze wijken en 
de megalomane flats. Halverwege 
de bouw van de wijk Meerzicht werd 
daarom van hoogbouw overgestapt op laagbouw, maar er moest wel de-
zelfde hoeveelheid woningen worden gebouwd. De oplossing hiervoor werd 
gezocht in dubbelgrondgebruik: wonen boven de parkeerplaatsen en boven 
elkaar maar in lagere volumes. De Groningse architect Jan Sterenberg ont-
wierp in navolging van Ton Alberts in Meerzicht in Buytenwegh zogenaamde 
woondekken met plek voor wel 1.101 woningen.

De langgerekte woondekken zijn geplaatst in de kavelrichting van het oor-
spronkelijk agrarisch landschap en lopen van de entree van de wijk vanaf de 
Muzieklaan tot de Zoetermeerse Meerpolder. Door middel van loopbruggen 
waren de verschillende gebouwen op het niveau van de eerste verdieping, 
het niveau van de voetganger, met elkaar verbonden. Recentelijk is een deel 
van deze loopbruggen gesloopt.

Sterenberg ontwierp een grote variatie aan woningtypes: van woningen met 
een tuin, beneden- en bovenwoningen aan de dekken tot woningen aan ga-
lerijen op de tweede en derde verdieping en van woningen met twee tot zes 
kamers. Typerend voor de architectuur van de woondekken zijn de geknikte 
kappen met geknikte dakramen en een groene bitumen bekleding.

Jan Sterenberg heeft heel veel gebouwd in de jaren zeventig en tachtig. Hij 
was onder andere betrokken bij het eerste woonerf van Nederland in Em-
men. In 1978 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de TU Delft.
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20. Optreden Kunst & Vriendschap
Dorpsstraat 110 - 116

Op het sfeervolle plein aan de Dorpsstraat, tegenover de oude muziekschool, 
speelt de fanfare ‘Kunst en Vriendschap’. Dit is Zoetermeers oudste culturele 
vereniging opgericht in 1897 met een sectie slagwerk, bigband en fanfare. 

Bij de oprichting kreeg Kunst en Vriendschap van de toenmalige burgemees-
ter Bos een muziektent cadeau. Deze heeft dienstgedaan tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Rond 1970 is er een nieuwe tent in gebruik ge-
nomen. Omdat deze moest worden gehuurd is daar uiteindelijk maar kort 
gebruik van gemaakt. 

Zie ook https://www.muziekverenigingkenv.nl/ 
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Je kunt overal starten, wij starten bij de hoek Zwaardslootseweg / Europaweg bij het 
monument Vredekerk (1). Links ziet u het gebouw van de AIVD, voormalig ministerie 
van onderwijs (2), ontworpen door Mastenbroek en Rosdorff in1976. Zwaardslootse-
weg volgen, bij rotonde Broekwegschouw, daar vindt u aan de Antigoneschouw de 
Chinese Kerk (3), rechtdoor Broekwegzijde, hier komt u langs natuurtuin Zoete Aarde 
(4). Rechtdoor Broekwegkade tot het gemaal De Leyens (5), rechtsaf de Galjoen-
kade op, Buiskade en Fregatwerf. Daar vindt u het Fregat (6) ontworpen door buro 
Alberts in 1983. Bij de Werflaan links af en gelijk weer rechtsaf fietspad Surflaan op, 
onder de Azieweg door en rechtsaf Langeland fietspad op, langs de Leidsewallen-
wetering. Bij Podiumpad net na de sprinterlijn linksaf, over de Leidsewallen en gelijk 
rechtsaf Leidsewallenpad. Hier ziet u aan de overkant de Lissenvaart (7), ontworpen 
door Knoop en Nieuwveld in 1981. Links af bij Waterbiesvaart. Einde weg linksaf 
Vaartdreef en daarna rechtsaf Pitrusvaart. Einde weg linksaf Weteringdreef en 1e 
rechts Ligusterpark, Links vindt u Clematuspark (8) ontworpen door werkgroep Brink-
man in 1978 en Brempark (9) van Passchier en van der Steen uit 1978, daarna 1e 
rechts Vuurdoornpark, achter de huizen vindt u het vuurdoornpark (10). Vuurdoorn-
park vervolgen tot aan Parkdreef. Parkdreef rechtsaf tot waterpartij, daar linksaf 
Tochtpad. U fietst nu achter het Oranje Nassau College langs. Bij Velddreef rechtsaf, 
gaat over in Akkerdreef, met de bocht mee, daar vinden we het Schevenigse Dorp 
(11) ontworpen door Dulk en Westerduin in 1979. nog steeds Akkerdreef. Bij Erw-
tenakker linksaf, einde Erwtenakker fietspad op Akkerpad richting Zegwaartseweg. 
Bij Zegwaartseweg rechtsaf. Iets verderop komt u langs de perenboomgaard Hof 
van Seghwaert(12). Zegwaartseweg vervolgen. Voor viaduct Australieweg rechtsaf 
Kangeroepad op, gelijk linksaf fietspad van Aalstlaan, aan de overkant vindt u het 
Monutagebouw (13), fietspad blijven volgen langs van Aalstlaan tot Du Meelaan, Du 
Meelaan links af. Aan de gevel van het Castellum vindt u het slavernijmonument 
ontworpen door de zoetermeerse kunstenares Wonny Stuger (14). Daarna links af 
Ambachtsherenlaan, hier vindt u de Tangogarage (15). Einde Ambachtsherenlaan 
fietspad richting Osylaan. Osylaan rechtsaf. In de bocht rechtsaf fietspad op, Aga-
thapad. Voor Leidsewallenwetering rechtsaf van Doorneplantsoen. Hier komt u langs 
het het Erasmus College (16). In de bocht rechtdoor fietspad op, het water blijven 
volgen tot einde fietspad, links af Kangeroepad. Waterleliepad linksaf het water over 
en daarna rechtdoor langs de sporthal, weg vervolgen langs de Europaweg tot aan 
de Vredekerk (1). U bent weer bij het startpunt.

Fietsroute (noordelijk)  10.5 km
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Je kan overal starten. Wij starten bij het monument Watertoren  De Tien Gemeenten 
(1). Wij starten in noordelijke richting Brede Akkerpad richting winkelcentrum Rok-
keveen. Onder de bebouwing door, Juweellaan oversteken rechtdoor Reginagang, 
daar vindt u nog een oude grenspaal (2) in de midedenberm tussen de bomen, tot 
aan het winkelcentrum. Nathaliegang linksaf, einde weg rechtsaf Edelsteensingel. 
Einde weg Mahatma Gandisingel oversteken en linksaf, fietspad volgen. Einde fiets-
pad rechtsaf Albert Schweitzersingel. Daarna 1e afslag linksaf, water oversteken en 
fietspad volgen, rechtsaf Ganzevoetpad, onder aan de dijk. U rijdt nu op het oude 
Floriadeterrein aan de onderkant van de dijk. Op deze dijk reed ten tijde van de Flo-
riade een treintje. Halverwege kunt u even stoppen bij het tunneltje en een bezoek 
brengen aan de rozentuin (3) aan de andere kant van de dijk. Aangelegd voor de 
Floriade met bijzondere rozen. Op de rozentuin staat nog een gebouwtje wat het bij-
enhuis was ten tijde van de Floriade. Rechtdoor helemaal tot het einde Kurkhout op. 
Voor de kinderboerderij (5) De Balijhoeve voor het water rechtsaf Houtpad op. Links 
ziet u nog een peilstok (4) met de waterhoogte. Op het Houtpad ziet u links 4 heuvels 
die 4 landtypes (6) voorstellen van nat naar droog, overblijfsel van de Floriade. U kunt 
even rechtdoor rijden en de kinderboerderij bezoeken, welke ontworpen is door de 
architectenburo van Amerongen Reusen Stalenhoef. Aan het einde rechtsaf Balijpad 
en links aanhouden naar de fietsbrug over de A12. A12 oversteken. Einde fietsbrug 
linksaf en daarna gelijk rechtsaf. Koepeltjespad en daarna links aanhouden Meer-
zicht in. U bevindt zich nu in de Koepeltjesbuurt (7) ontworpen door architectenburo 
Benno Stegeman in 1972. Einde fietspad rechtsaf tot Westergo, u fietst nu langs het 
Pleintjesplan (8) van Leo de Jonge architecten uit 1969, daar gaan we rechtsaf. Wes-
tergo volgen tot aan de Meerzichtlaan, daar rechtsaf, Onder de sprinterlijn door en bij 
splitsing links aanhouden, rotonde rechtdoor Kerkenbos. In de bocht gaan we recht-
door het fietspad op, u rijdt nu langs de Regenboogschool. Voor de waterpartij links 
aanhouden, fietspad richting Voorweg. Bij de Voorweg rechtsaf Voorweg op. Hier 
vindt u de Speelboerderij Het Buitenbeest (9) aan de  Voorweg. Voorweg uitrijden, 
J.L. van Rijweg oversteken, Bijdorplaan. Daar gaan we in de bocht het fietstunnel-
tje linksaf richting Vlamingstraat, dan Dorpsstraat. Hier vindt u o.a. de Nicolaaskerk 
(10), de Oude Kerk (11), optreden Kunst & Vriendschap (12), ’t Nieuwe Huys (13). 
Dorpsstraat tot 1e Stationsstraat en daar rechtsaf. Daar komen we langs Molen de 
Hoop (14), u kunt hier een kijkje nemen. Bij de molen gaan we linksaf de Molenstraat 
in. Als u even doorfietst, vindt u aan de Eerste Stationsstraat de Pelgrimskerk (15). 
Einde Molenstraat rechtsaf Rokkeveenseweg Zuid. Rokkeveenseweg Zuid volgen 
langs de Rioolwaterzuivering (16). Tunneltje onder de A12 in en alsmaar rechtdoor. 
Paletsingel oversteken, rechtdoor Rokkeveenseweg Zuid, Langs het park, daar vindt 
u een hertenkamp (17), bocht volgen fietspad Hoogglanspad, 1e links fietsbrug over 
en gelijk rechts Regenboogsingel. Kruising links Geel-Groenlaan. Einde weg Spec-
trumsingel oversteken en park in. Na fietsbrug rechtsaf fietspad op, Brede Akkerpad 
op, Prismalaan oversteken en rechtdoor. In bocht fietspad linksaf naar de Watertoren 
De Tien Gemeenten en bent u weer terug op de plek waar u gestart bent.

Fietsroute zuid  10 km



49

Fietsroute (10 km)

1

6
5

4
3

2

13

16

9

87

10

12
11

17

14

15



50

Historische plekken gemarkeerd

Op initiatief van de gemeenteraad is in 2009 besloten om, in samenwerking met het 
Historisch Genootschap, belangrijke historische plekken onder de aandacht te bren-
gen door middel van een historisch informatiebord. Deze traditie heeft tot op heden 
de volgende informatieborden opgeleverd. Op de plattegrond zijn deze locaties aan-
gegeven met een druppel of een ster.

Zoetermeerlijn
Op het zuidelijke perron bij Centrum West is de geschiedenis van de spoorlijn uit 
1977  te vinden.

Daliegaten
In de omgeving van het Woonhart zijn vroeger grote kleiwinningsputten voor kalk 
gevonden. Deze zijn later gevuld met huisafval. Het bord staat langs het fietspad van 
de Europaweg tegenover de winkels.

Ambachtsheerlijkheid
Ter hoogte van de Grote Dobbe, vlakbij Vlamingstraat 4 langs het fietspad wordt 
uitgelegd wat de Ambachtsheerlijkheid te Zoetermeer is en welke voorrechten erbij 
horen.

Zegwaart / Soetermeer 1935
Het verhaal wordt verteld over het samengaan van het tweelingdorp Zoetermeer-
Zegwaart. De grens van het tweelingdorp Zegwaart-Zoetermeer liep ter hoogte van 
de Oude Kerk. Het bord 80 jaar samen markeert deze geschiedenis. Er staan twee 
borden ter hoogte van Dorpsstraat 10 en 99.

Spanten van het oude station 
Op het Nicolaasplein zijn spanten geplaatst van de vroegere stationsoverkapping. De 
geschiedenis hiervan wordt weergegeven op het bord. 

Remonstrantse Kerk
Bij Dorpsstraat 86 stond vanaf 1635 de Remonstrantse kerk.

Huis te Palenstein
Ter hoogte van dorpsstraat 110 stond de veertiende-eeuwse woning van ridder Wil-
lem van Egmond.

Pilatusdam
Op de hoek van de Pilatusdam richting de Eerste Stationsstraat staat het bord  over 
de Pilatusdam en haar bewoners en gebruikers.

Het Erasmus College van Van den Broek en Bakema
Bij het Erasmus College staat een bord over het ontwerp van het schoolgebouw in de 
groeikern Zoetermeer door architectenbureau Van den Broek en Bakema. Het bord 
is te vinden bij de ingang net voor het hek.
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Kruispunt van Waterwegen
Het bord staat aan de Slootweg, vlakbij het gemaal Palenstein. Deze locatie markeert 
vier voormalige gemeenten en vier polders die hier samenkwamen. 

De Landscheiding
Het bord hangt aan het aan het hek van de stadsboerderij de Weidemolen in Ooster-
heem, Burgemeester Middelberglaan 2. De landscheiding is een stelsel van aaneen-
sluitende dijken begonnen in de twaalfde eeuw. 

Hof van Seghwaert en de Zegwaartseweg
Bij de perenboomgaard staat een bord over de geschiedenis van de boomgaard en 
dit stukje Zegwaartseweg. Het bord staat bij de ingang aan de zijkant van de boom-
gaard.

Ontginningen
Op de hoek van de Zegwaartseweg en het Kangoeroepad is het verhaal te lezen over 
het graven van sloten, turf steken en landbouw.

Koepelwoningen
De Koepelwoningen in Meerzicht liggen aan meerdere straten waaronder Westergo. 
De woningen zijn ontworpen in 1969 door Benno Stegeman. De wijk heeft een opval-
lende bouwstijl en stedenbouwkundig plan. Het is een beschermd stadsgezicht.

Schuilkerk
Vlak bij de locatie van dit bord langs de Amerikaweg bij Intratuin lag een schuilkerk. 
Hier wordt het verhaal verteld van de Andersgelovigen na 1574.

Meerpolder
Het verhaal over het meer, de bewoners en de droogmakerij is te vinden op de hoek 
van de  Middelweg(N206) en de meerpolder langs het fietspad.

Broekweg en boomgaard
In de Wijktuin in beheer van de Stichting Zoete Aarde staat een bord over de geschie-
denis van de weg en de boomgaard.

Voorweg  over  een Wijk en Wassteigers
Het bord staat ter hoogte van Voorweg 180 aan de overkant bij de ingang van Hoeve 
Meerzicht naast de tuinen. Het verhaal gaat over de functie van de wetering als trans-
port route en het gebruik van de wetering als was plaats.

Woondekken Buytenwegh
De woondekken in Buytenwegh zijn ontworpen door de Groningse architect Jan Ste-
renberg en zijn een voorbeeld van experimentele woningbouw uit de jaren zeventig. 
Het bord staat aan de Muzieklaan ter hoogte van de Fletcher Hendersonrode.
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Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Monumenten op de kaart 
  
1. Oude Kerk, Dorpsstraat 59     

2. Nicolaaskerk en begraafplaats, Dorpsstraat 24 

3. ‘t Nieuwe Huys, Dorpsstraat 132    

4. Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a

5. Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86 

6. Adventskerk, Julianalaan 3

7. Het Kompas, Piet Heinplein 13 

8. Vredekerk, Zwaardslootseweg 44

9. Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde,  Antigoneschouw 3  
  
10. Speelboerderij Het Buitenbeest, Voorweg 93
    
11. Zoete Aarde, Broekwegzijde 195   

12. Hof van Seghwaert, Gaardedreef 169 / Zegwaartseweg bij 60   
  
13. Erasmus College, Van Doorneplantsoen 31

14. Tangogarage, Ambachtsherenlaan 103

15. Voormalig Monuta rouwcentrum, Van Aalstlaan 24

16. Stadsmaquette, Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw)

17. Watertoren De Tien Gemeenten, Derde Stationsstraat 369
  
18.  Rioolwaterzuivering Rokkeveenseweg 46

19.  Woondekken Jan Sterenberg, Muzieklaan - Fletcher Hendersonrode

20. Optreden Kunst & Vriendschap, Dorpsstraat 110 - 116
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Ardito is sponsor van de digitale scans van onze monumenten. Op dit 
moment zijn Molen De Hoop en de toren van de Oude Kerk gescand in 
3D. http:/www.ardito.eu/omd079

Open Momumentendag wordt gesponsord 
door:

Vereniging Dorpsstraat Vastgoed BIZ is sponsor van het 
optreden van Kunst & Vriendschap in de Dorpsstraat. De optredens 
vinden plaats om 13.00 en 14.00 uur in de Dorpsstraat..
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