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Open Monumentendag 

Op 11 september zijn niet alle monumenten open 
(zie programmaoverzicht)
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Colofon
Een weekend vol opengestelde panden met activiteiten die te maken 
hebben met Zoetermeer 60 jaar New Town, het thema van Open Monu-
mentendag 2022 van Zoetermeer. Het landelijke thema is Duurzaamheid. 
Aan iedereen die het dit jaar mogelijk heeft gemaakt een gevarieerd pro-
gramma op verschillende locaties aan te bieden: hartelijk dank! 

Open Monumentendag Zoetermeer wordt georganiseerd door het Co-
mité Open Monumentendag Zoetermeer.
Tekst: Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) en gemeente 
Zoetermeer
Ontwerp: Henk Blaauwgeers
Foto’s: Beeldbank Zoetermeer, Stadsarchief Zoetermeer, Historisch Ge-
nootschap Oud Soetermeer| 
Eindredactie: Paul Schoenmakers en Margriet Panman| 
Met dank aan: gemeente Zoetermeer, HGOS en Nederland Monumen-
tenland
Open Monumentendag Zoetermeer wordt gesponsord door de Vereni-
ging Dorpsstraat Vastgoed BIZ en Fotobureau Ardito: Energie in Beeld.

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

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

Uitgave:
Historisch Genootschap Oud Soetermeer en gemeente Zoetermeer
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Woord vooraf

Dit jaar bestaat de new town Zoetermeer 60 jaar. Daarom staat Open 
Monumentendag bij ons dit jaar geheel in het teken van deze zestigste 
verjaardag en volgen we niet het landelijke thema. De totstandkoming 
van Groot Zoetermeer is uniek. Sinds 1962 is het boterdorp met onge-
veer 8.000 inwoners uitgegroeid tot een volwaardige stad met 126.000 
inwoners, waarin gewoond, gewerkt en geleefd wordt.

Bij een jonge stad als Zoetermeer wordt niet zo gauw gedacht aan cultu-
reel erfgoed. Maar wat er in en na de zestiger jaren van de vorige eeuw 
is gebouwd, heeft, voor wat betreft leeftijd en betekenis, die status in-
middels meer dan verdiend. Deze editie van Open Monumentendag wil 
laten zien waarom Zoetermeer zo’n bijzondere nieuwe stad is. Een groot 
aantal lokale organisaties organiseert het hele jaar door lezingen, ten-
toonstellingen, boeken en excursies over Zoetermeer 60 jaar New Town 
en Open Monumentendag daarom ook. Het totale programma voor Zoe-
termeer 60 jaar New Town kunt u vinden op: www.zoetermeerisdeplek.nl

Samen met alle deelnemende panden hebben we een speciaal program-
ma voor u georganiseerd om de zestigste verjaardag van Zoetermeer te 
vieren. Zowel de vaste, trouwe deelnemers als de nieuwe panden, zoals 
de Morgensterkerk, de Ichthuskerk, de Balijhoeve en het Savelsbos, zul-
len hun deuren voor u openen en organiseren speciaal voor Open Mo-
numentendag diverse activiteiten. Het programma met de openingstijden 
en activiteiten per locatie vindt u als los inlegvel in dit programmaboekje. 

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

Ik wens u een plezierige Open Monumentendag 2022 toe!

Willeke Mertens
Wethouder erfgoed
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Opening en afsluiting Open monumentendag 2022

Zaterdag 10 september 2022

Open Monumentendag Zoetermeer wordt geopend op zaterdag 10 sep-
tember om 10.00 uur door het onthullen van een historisch informatiebord 
aan de De la Gardestraat in de wijk Palenstein. Op deze plek werd 60 jaar 
geleden gestart met de bouw van Groot Zoetermeer. 

Open Monumentendag Zoetermeer wordt afgesloten in het verenigings-
gebouw van Oud Soetermeer met de uitreiking van de Jan-van-der-Spek-
prijs door wethouder mw. van der Meer. Deze prijs wordt uitgereikt aan 
degene die zich de afgelopen periode bijzonder heeft ingespannen voor 
het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Zoetermeer.

In deze gids vindt u een overzicht van deelnemende monumenten, buurt-
tuinen, parken en gebouwen met een verhaal over 60 jaar New Town. 
Bovendien zijn er verschillende activiteiten, waar u naar kunt kijken, luis-
teren of aan deel kunt nemen. U kunt één van de twee Post 65-fietsrou-
tes volgen langs verschillende panden en locaties die dit jaar aan Open 
Monumentendag deelnemen. Deze routes besteden aandacht aan het 
erfgoed van na 1962.

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 ver-
meld.

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

boekje open monumentendag 2022.indd   5boekje open monumentendag 2022.indd   5 10-8-2022   09:27:4210-8-2022   09:27:42



6

Uitreiking Jan van der Spekprijs 2022

Tijdens Open Monumentendag 2022 zal de voorzitter van het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer (HGOS), de heer Jan de Ruiter, de Jan van 
der Spekprijs uitreiken aan de persoon (of instantie) die zich de afgelopen 
periode bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van cultuur-histo-
risch erfgoed in Zoetermeer.

Sinds 2002 organiseert het HGOS elke twee jaar deze verkiezing die ver-
noemd is naar de oprichter van het HGOS. De prijs bestaat uit een prachtig 
glazen object. Er zijn vier kandidaten genomineerd:

1. Herenhuis Akkerlust, Vlamings-
traat 49. Bouwjaar 1866, Rijks-
monument. Gevel en interieur 
zijn gerenoveerd met oorspron-
kelijke elementen.

2. Kunstgarage Franx, Vlamings-
traat 1-3. De woning bij het 
garagebedrijf Franx is herbouwd 
met behoud van vorm en gevel. 
Het garagebedrijf is omgevormd 
tot kunstgarage Franx.

3. Woonhuis Schinkelweg 7.Bouw-
jaar 1906. Het woonhuis van 
de   voormalige graanhandelaar 
Boon is in nagenoeg oorspronke-
lijke staat hersteld.

4. ’t Oude Huis, Dorpssstraat 7. 
Villa uit 1872, Rijksmonument, 
voormalig gemeentehuis. Bij 
de restauratie in 2021 zijn veel 
oorspronkelijke delen van het 
interieur teruggebracht.

Tijdens de Oldtimerdag van 21 mei jl. hebben veel mensen op één van de 
genomineerden hun stem uitgebracht. Daarnaast zijn alle leden van het 
HGOS in de gelegenheid gesteld hun voorkeur aan te geven. Velen hebben 
daarvan gebruik gemaakt. Mede aan de hand van de uitkomsten van de 
gehouden stemmingen heeft het bestuur van het HGOS besloten wie van 
de genomineerden vanwege zijn of haar bijzondere inzet voor het Zoeter-
meers erfgoed deze mooie prijs in ontvangst zal kunnen nemen. 
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onument
Thema Open monumentendag 2022: 
Zoetermeer 60 jaar New Town

Zoetermeer bestaat dit jaar als New Town 60 jaar. Het gemeentebestuur, 
onder leiding van burgemeester Vernede, had in 1962 het voornemen het 
dorp Zoetermeer te laten groeien tot een stad met misschien wel 100.000 
inwoners. Daarmee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan het op-
lossen van de woningnood in de regio Den Haag. De eerste paal voor de 
uitbreiding werd geslagen op 22 maart 1966 aan de De La Gardestraat. 

Er werden vanaf 1966 zes wijken gebouwd op basis van het Struktuur-
plan Groot Zoetermeer (1968). Achtereenvolgens Palenstein, Driemans-
polder, Meerzicht, Buytenwegh, De Leyens en Seghwaert. Daarna volg-
den Noordhove, Rokkeveen en nog weer later Oosterheem. Deze wijken 
laten een fraaie staalkaart zien van de toenmalige stedenbouwkundige 
en architectuuropvattingen. Vaak liep Zoetermeer daarin voorop met ex-
perimentele projecten. Wat toen werd gebouwd, staat tegenwoordig be-
kend als Post 65 architectuur. 

60 Jaar New Town is het thema van de Open Monumentendag. Er is 
dan ook een aantal deelnemers die daar specifiek mee verbonden zijn, 
zoals de Vredekerk, de Chinese Evangelische GHL-kerk in de Leyens, 
het Erasmuscollege en het voormalige rouwcentrum Monuta. Zij verte-
genwoordigen het erfgoed van de groeistad en deden al eerder mee met 
Open Monumentendag. 

Nieuw is de deelname van de Morgensterkerk aan de Nassaulaan, de 
Ichthuskerk in Seghwaert, de vernieuwde Balijhoeve, de daktuin van de 
flat Savelsbos en De Stadstuin aan de Warande in het stadscentrum. Ook 
dit is jong erfgoed dat de moeite waard is. Een andere nieuwe deelnemer 
is Kunstgarage Franx aan de Vlamingstraat, een historische garage uit 
1940 met een nieuwe bestemming. 

Het groene erfgoed wordt vertegenwoordigd door de wijktuinen Zoete 
Aarde en Hof van Seghwaert. Deze historische boomgaarden spelen 
een belangrijke rol in de ontwikkeling en samenhang van de wijken De 
Leyens en Seghwaert. De ontwikkeling van Zoetermeer is ook goed te 
zien aan de hand van de maquette van de groeistad in het voormalige 
IBM-gebouw. Daar is ook een expositie over het werk van de bekende 
architect Jan Sterenberg die de wijk Buytenwegh heeft vormgegeven. 
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Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan zijn Zoetermeerse gebouwen. 
Maar ook oude bekenden uit de periode van vóór de groeistad hebben 
bijgedragen aan de groei van de stad. De Nicolaaskerk, de Adventskerk, 
de Oude Kerk, Molen De Hoop, speelboerderij Het Buitenbeest en de wa-
tertoren De Tien Gemeenten dragen door hun leeftijd bij aan het karakter 
en de sfeer van de stad. Zij vormden als het ware de ruggengraat, van 
waaruit verdere groei mogelijk was. Waarschijnlijk is het de laatste keer 
dat u de watertoren kunt bezoeken, omdat er over enige tijd een verbou-
wing zal plaatsvinden. 

De Big Band Kunst en Vriendschap verzorgt zaterdagmiddag weer een 
muzikaal optreden. In ’t Nieuwe Huis, het verenigingsgebouw van Oud 
Soetermeer aan de Dorpsstraat, vindt onder de naam ‘Tussen dorp en 
groeistad’ een tentoonstelling plaats over de uitbreiding van Zoetermeer 
in de periode van 1945 tot aan de start van de groeistad in 1962. 
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Groot Zoetermeer 60 jaar: 
een onderzoek naar de erfenis van de new town

Margriet Panman

Dit jaar vieren we de 60ste verjaardag van Groot Zoetermeer. In 1962 
heeft het gemeentebestuur van Zoetermeer zichzelf bij de minister van 
Binnenlandse Zaken aangemeld om de eerste groeikern van Nederland 
te worden die in een bestaand landschap is gebouwd. Het woord groei-
kern werd toen nog niet gebruikt, er werd gesproken over het tot stand 
brengen van woningbouw en bijbehorende bestemmingen ten behoeve 
van de agglomeratie Den Haag. De bedoeling was om van het dorp Zoe-
termeer met ongeveer 8.000 inwoners in 2000 een stad voor 100.000 
inwoners te maken. Een gigantische taak…

Post 45 onderzoeksproject
Om de unieke geschiedenis en erfenis van de groeikern, de new town 
Zoetermeer in kaart te brengen heeft de gemeenteraad in 2018 een mo-
tie aangenomen om dit te inventariseren en waarderen. Door het team 
erfgoed van gemeente is vervolgens het inventarisatie- en selectieproject 
naoorlogs erfgoed Zoetermeer 1945-1990 opgestart. Het is een enorm 
project, omdat meer dan 80% van het bebouwd oppervlak van Zoeter-
meer in deze periode gerealiseerd is. Er is bijna geen andere stad in 
Nederland, waar dit het geval is, behalve bij echte nieuwe steden als 
Almere en Lelystad.

Het Post 45-project heeft de erfenis van de groeikern op drie schaal-
niveaus onderzocht: de stad, de wijken en de panden. Het project is nog 
niet helemaal afgerond, maar toch willen we alvast een inkijkje geven 
in de voorlopige resultaten. De new town Zoetermeer is ontworpen als 
een autonome en complete stad en was niet bedoeld als slaap- of satel-
lietstad van Den Haag. Uniek is het compacte stadsontwerp met veel 
aandacht voor groen dat op verschillende niveaus in de stad aanwezig 
is. Van west via noord naar oost is een brede ceintuur van parken gecre-
eerd, waarvan de open, onbebouwde Meerpolder onderdeel uitmaakt. 
Maar ook op wijk- en buurtniveau is een van tevoren bepaalde grote hoe-
veelheid wijk- en buurtgroen aanwezig. Dit maakt van Zoetermeer een 
stad tussen de parken.
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Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er in de ontwikkeling van Groot-
Zoetermeer vier verschillende fases te onderscheiden zijn. De fases zijn 
ingeluid door maatschappelijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben 
gekregen in ideeën over architectuur en stedenbouw van de stad.

Eerste fase: forensendorp 1945-1962
Tot 1962 groeide het boterdorp van voor de oorlog uit tot een forensen-
dorp, vooral voor overloop uit Den Haag. (zie ook het artikel Van dorp 
naar groeistad 1945-1962) Na de oorlog kwam naar een plan van Stad 
en Landschap het plan Uitbreiding Dorp tot stand. Dit plan voorzag in 
een nieuw dorp naast het oude dorp dat werd aangelegd tussen het oude 
dorp in het noorden, de rijksweg A12 en de spoorlijn in het zuiden, de 
Rokkeveenseweg in het oosten en Delftsewallenwetering in het westen. 
Op de overgang tussen oud en nieuw werd naar een ontwerp van J.T.P. 
Bijlhouwer in 1950-1951 het Wilhelminapark aangelegd. Het uitbrei-
dingsplan bestond uit verschillende buurten, waaronder een villabuurtje 
(Oranjebuurt), woonbuurten met vooral rijtjeswoningen van tweebouwla-
gen hoog met kap en buurten met gestapelde laagbouw bestaande uit 
lage portiek- en galerijflats, zoals aan de John McCormickstraat en de 
Perkstraat. Bestaande straten, zoals de Molenweg, werden in het stra-
tenplan opgenomen. Wel werd een nieuwe doorgaande oost-west ver-
binding tussen de Driemanspolder en de Rokkeveenseweg aangelegd 
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(Willem de Zwijgerlaan-Oranjelaan-Karel Doormanlaan), waaraan een 
modernistisch winkelcentrum werd gepland inclusief een busstation aan 
de Marijkestraat. Het nieuwe dorp kreeg moderne voorzieningen, zoals 
een sportpak, het Vernèdepark, een industrieterrein (Rokkehage) en een 
scholenzone langs de J.W. Paltelaan.  Door deze uitbreiding groeide 
Zoetermeer uit tot een plaats met ongeveer 8.000 inwoners.

Tweede fase: grootschaligheid en hoogbouw 1962-1968
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met een grote 
groei van de bevolking. Er ontstond een tekort aan woningen die niet 
in de bestaande steden kon worden opgevangen. Het Rijk probeerde 
met verschillende beleidsnota’s richting aan de woningbouw en ruimte-
lijke ontwikkeling van het land te geven. In de in 1958 verschenen Nota 
Het Westen des Lands werden voor het eerst de begrippen Randstad en 
Groene Hart geïntroduceerd. In West-Nederland zou een schakeling van 
stadsgewesten rondom een groene kern moeten ontstaan. Er werd nog 
niet gesproken van groeikernen, maar wel van overloopkernen. 

In de Tweede Nota Ruimtelijke ordening uit 1966 wordt ‘gebundelde de-
concentratie’ als ontwikkelingsmodel voor de Randstad gepresenteerd: 
de groei moest gedeconcentreerd, buiten de steden plaats vinden en al-
leen geconcentreerd op door het rijk aangewezen plekken. De gemeente 
Zoetermeer had zich echter al in 1962 bij de regering aangemeld om de 
overloop van Den Haag op te vangen. Er waren toen namelijk plannen 
van Den Haag om bij Wilsveen een overloopstad voor 100.000 inwoners 
te realiseren en Zoetermeer vreesde hierdoor te worden opgegeten. Het 
oude dorp en de historische linten zouden compleet gaan verdwijnen. 
Uiteindelijk kreeg de gemeente Zoetermeer groen licht van de regering 
om toch zelf een plan voor een stad van 100.000 inwoners te maken.

Al snel werd door de gemeente een ontwerpteam voor de nieuw te ma-
ken stad geïnstalleerd: de Werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer (WOZ). 

Hierin hadden drie 
vooraanstaande ste-
denbouwkundigen zit-
ting: W. Schut, S.J. 
van Embden en R. 
Fledderus. Zij ontwier-
pen een H-structuur 
van hoofdwegen die 
over de eeuwenoude 
lintenstructuur van het 
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tweelingdorp Zoetermeer-Zegwaart kwam te liggen. De nieuwe stad werd 
ontworpen volgens de toen heersende mode van de rationele, moder-
nistische stad, waarbij monofunctionele gebieden (woonwijken, bedrijf-
sterreinen, stadscentrum) ruimtelijk van elkaar gescheiden liggen. Het 
verkeersysteem, de H-structuur, verbindt de verschillende wijken die als 
bloembladen rond om een nieuw te maken stadshart liggen. Het Struk-
tuurplan 1968, zoals het plan uiteindelijk is gaan heten, is vrijwel in zijn 

geheel uitgevoerd en is de 
basis van Groot Zoeter-
meer, de stad zoals we die 
nu kennen. Bijzonder is dat 
bij dit structuurplan aparte 
deelplannen voor verkeer en 
groen werd opgesteld. Het 
Facetplan Groen is bepalend 
geweest voor het groene 
karakter van Zoetermeer.

Vanaf 1962 startte de eerste 
fase van de groeikern die 
getypeerd wordt door mod-

ernistische stedenbouw die gecombineerd werd met de wijkgedachte. De 
wijken liggen gescheiden van elkaar door de H-structuur van ‘parkways’ 
en kregen eigen sociaal-culturele voorzieningen, winkels en kleinschalige 
bedrijven. Nieuw was dat de stad een eigen openbaar vervoerssysteem 
kreeg, de Zoetermeerlijn (nu Randstadrail), die alle wijken met elkaar 
verbindt. Vanaf Meerzicht zijn de stations gekoppeld aan een winkelcen-
trum en andere wijkvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het woonzorgcom-
plex aan de Gondelkade in De Leyens.

Het was een periode van snelle groei. In maart 1966 werd in de De la 
Gardestraat in Palenstein de eerste paal voor Groot Zoetermeer gesla-
gen (zie ook het artikel van Arjen van der Burg).
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Enkele maanden later werd 
met de bouw van Drie-
manspolder begonnen en 
in 1969 met het noordelijk 
deel van Meerzicht.  De drie 
wijken zijn compact van op-
zet en kregen een hoge wo-
ningdichtheid, 70 woningen 
per hectare. Om dit te be-
reiken werd ongeveer 75% 
van de woningen in hoog-
bouw ondergebracht. Type-
rend zijn de lange, gebogen 
wanden van hoogbouw, zo-
als die aan de Savelsberg 
of Stadhoudersring, en so-
litair staande woontorens 
die vrij in een groene set-
ting zijn geplaatst. Vooral 
Driemanspolder is een gaaf 
voorbeeld van deze periode 
en een belangrijk werk van 

S.J van Embden die toen hoogleraar stedenbouw aan de Technische 
Universiteit Delft was. Van Embden streefde hier naar een evenwichtige 
verdeling tussen hoogbouw en laagbouw. Voor middelhoge bouw was 
naar zijn mening geen plaats, omdat dit afbreuk deed aan de ruimtelijke 
beleving.

Derde fase: kleinschaligheid en bloemkoolwijken 1968-1980
Tegen de hoog-
bouw en de moder-
nistische steden-
bouw kwam men 
rond 1968 interna-
tionaal, landelijk 
(Hoog Catharijne 
in Utrecht) en ook 
in Zoetermeer in 
opstand. De wijken 
werden unheimisch 
gevonden. Mensen 
konden niet goed 
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hun eigen huis terugvinden en misten de menselijke maat. Tijdens de 
bouw van Meerzicht ging het roer om en werd overgeschakeld naar een 
meer kleinschalige architectuur en stedenbouw. Het ideaal was nu een 
‘geaarde stad’ met hoofdzakelijk laagbouw die in clusters gebouwd werd. 
De zogenaamde bloemkoolwijken deden hun intrede: onder invloed van 
het structuralisme werden woningen in clusters, woonerven, gebouwd die 
onderling werden verbonden door een fijnmazig netwerk van straten. Het 
laagbouw deel van Meerzicht, Buytenwegh, De Leyens en Seghwaert 
zijn in de traditie van de kleinschaligheidsbeweging gebouwd. 

In deze tweede fase van de groeikern werd de WOZ in 1971 aan de kant 
geschoven en was de Dienst Gemeentewerken leidend voor het ontwer-
pen van de wijken. Vanaf Buytenwegh werd gewerkt met een projectteam 
met verschillende ontwerpers per wijk die elk een deellocatie invulden op 
basis van vaste principes van stedenbouwkundige patronen. Er werd ook 
gebroken met de topdown planning en gewerkt van onderaf. Inwoners 
van Zoetermeer en nieuwe bewoners uit vooral Den Haag werd gevraagd 
naar hun woonwensen. De participatieplanning deed zijn intrede. Zoeter-
meer kreeg daarvoor zelfs zijn eigen woord: samenspraak.

Maar er moest wel dezelfde hoeveelheid woningen worden gebouwd. 
Was voor 1968 de verdeling hoogbouw-middenbouw-laagbouw 75-10-
15%, er werd nu uitgegaan van een verdeling van 10-30-60%. Dit en 
de veranderde idealen leidden tot een driftig experimenteren met een 
nieuwe stedenbouwkundige ontwerptechnieken, zoals de SAR-Weefsel-
techniek in Seghwaert, en nieuwe vormen van wonen en dubbel grond-
gebruik. In Zoetermeer is daarom heel veel experimentele woningbouw 
te vinden, zoals het Pleintjesplan van Leo de Jonge (het tweede woonerf 
van Nederland), de Koepeltjesbuurt van architect Benno Stegeman en 
de dekwoningen van Ton Alberts aan de Turf- en Tichelberg in Meerzicht, 
de terrasflat van Wim Davidse aan het Douzapad in Palenstein en de 
woondekken in Buytenwegh van architect Jan Sterenberg. Maar ook in 
Seghwaert zette de experimenteerdrift door met de houtskeletbouwwo-
ningen aan het Seringen- en Brempark van Passchier en Vandensteen. 
Eind jaren ‘70 werd de Hollandse stad een bron van inspiratie, bijvoor-
beeld bij de buurt Lissenvaart-Nimfkruidvaart en de Hoekerkade, beide 
van H.A. Knoop en P. Nieuwveld. 
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Een echte stad heeft ook een 
echt centrum. In het Struktuur-
plan 1968 was dan ook vanaf het 
begin aan de dwarsstreep van de 
H-structuur een nieuw stadshart 
gepland (zie ook het artikel van 
Willem Hermans). Aanvanke-
lijk was het de bedoeling dat de 
Dorpsstraat zou worden gesloopt, 
maar ook dit werd door protesten 
rond 1970 (gelukkig) voorkomen. 
Het resultaat is een stad met een 
dubbelhart met zowel een histo-
risch als modern hart en daartus-
sen een grote vijver, de Dobbe, 
als buffer. De plannen voor het 
nieuwe stadscentrum werden 
een paar keer gewijzigd. Eerst 
was een modernistisch zakelijk 
en winkelcentrum gepland. Maar 
na een excursie naar Frank-
furt Nordstedt werd overgestapt 
naar een ander idee dat meer 
rekening hield met de menselijk 
maat. Het nieuwe stadscentrum 
moest vooral herbergzaamheid 
en gezelligheid bieden. Voor de 
maatvoering van de bebouwing 
en de straten dienden Hollandse 
en Italiaanse historische steden 
als voorbeeld. Wel werd het op-
getilde maaiveld als uitgangspunt 
gehandhaafd met een beneden-

wereld voor transport, parkeren en bevoorrading en een bovenwereld 
voor winkelen, horeca en wonen.
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Vierde fase: de post-groeikernpe-
riode 1980-1990
Met de voltooiing van Seghwaert 
was het Struktuurplan 1968, wat 
de woonwijken betreft, volledig tot 
uitvoering gebracht. De stad was 
echter nog lang niet af. Al tijdens de 
planvorming van Seghwaert kwam 
er een tegenreactie op de bloem-
koolwijken, de kleinschaligheid, de 

vierde fase in de totstandkoming van de new town Zoetermeer. Onder 
invloed van architect Carel Weeber verzette men zich tegen de Nieuwe 
Truttigheid en paste een meer rationele en geometrische stedenbouw 
toe. Een van de eerste projecten in deze nieuwe fase zijn het Liguster-
park en de Konijnenweide in het noorden van Seghwaert.

In Noordhove werd voortgebouwd op de ontwikkeling die in Noord-Seg-
hwaert was ingezet. Het principe van het structuralisme, de bloemkool-
wijken, werd verlaten en er kwam een wijk met assen, o.a. de Lijnbaan 
en de Lommerbaan, en grote geometrische patronen, bijvoorbeeld het 
plein met de Taborkerk, voor in de plaats. Daarnaast werd de participa-
tieplanning van de jaren zeventig vervangen door een meer interactieve 
planning. De markt kreeg een grotere rol.  

Werd met Noordhove nog voortgeborduurd op het Struktuurplan 1968, 
met Rokkeveen startte een nieuwe fase in de ontwikkeling van Groot 
Zoetermeer. Er werd een sprong over de A12 gemaakt. Belangrijk uit-
gangspunt voor het ontwerp van de wijk was de Floriade die in 1992 in 
Zoetermeer gehouden werd. De voorbereiding ervan begon al zo’n 10 
jaar eerder. Een groot deel van het Floriadeterrein is na 1992 opgegaan 
in de wijkbebouwing, maar met een hoog groen gehalte (zie ook De Balij-
hoeve). Centraal ontwerppunt van Rokkeveen is de monumentale water-
toren: van hieruit lopen verschillende assen en andere routes. Voor het 

stedenbouwkundig ontwerp werd de 
zogenaamde Driesporenmethode 
toegepast, waarbij de lagen van ana-
lyses en ontwerpen wat topografie, 
functionaliteit en compositie betreft, 
over elkaar heen werden gelegd. 
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Na 1990
Met voltooiing van Rokkeveen was aan de taak van de groeikern voldaan: 
Zoetermeer had meer dan 100.000 inwoners. Maar dit betekende niet 
het einde van de doorontwikkeling van Groot Zoetermeer. Dit gebeurde 
wel op basis van een nieuw landelijk beleid, de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra, kortweg de Vinex genoemd. In het hele land werden zo-
genaamde Vinexwijken aangelegd. Hoewel Zoetermeer eerst geen Vi-
nexwijk zou krijgen, werd in 1994 toch besloten dat een woonwijk met 
8.500 woningen gebouwd mocht worden: Oosterheem. Groot verschil 
met de wijken daarvoor is dat deze wijk niet door de gemeentelijke ste-
denbouwers is ontworpen, maar door verschillende bureaus, zoals Teun 
Koolhaas en BSGV. Oosterheem heeft een orthogonaal stratenpatroon 
met daarbinnen enkele grote assen. Om de eenheid in de architectuur te 
bereiken werd gewerkt met beeldkwaliteitsplannen. Elke buurt kreeg zijn 
eigen signatuur.

Met Oosterheem was het gemeentelijk grondgebied volgebouwd. Er 
kwam een einde aan de ongelimiteerde uitdijing van de stad door steeds 
een nieuwe wijk aan te leggen. De aandacht heeft zich daarom naar de 
bestaande stad verlegd. De eerste grote ingreep was de herstructure-
ring van de oudste wijk van de groeikern, Palenstein. De oorspronkelijke 
stedenbouwkundige structuur en bebouwing is hier rigoureus gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarnaast vindt op verschillende 
plekken van de stad, maar vooral in het stadshart, hoogbouw plaats om 
voldoende nieuwe woningen te realiseren. Zoetermeer wordt een volwas-
sen stad met inbreidingen en gebiedstransformaties. Op dit moment is 
de Entree de grootste ingreep in de bestaande stad. Eén van de poten 
van H-structuur, de Afrikaweg, zal worden getransformeerd tot een stads-
straat met aan weerszijden bebouwing waar ongeveer 4.000 woningen 
zullen worden gerealiseerd.

De erfenis van de groeikern
Het resultaat van het eerder genoemde Post 45-onderzoeksproject is een 
gedetailleerd inzicht in de hierboven beschreven ontwikkeling van de ar-
chitectuur en stedenbouw van Zoetermeer in de periode 1945-1990. Het 
project zal eind 2022 worden afgesloten en de opbrengst zal bestaan 
uit een brede inventarisatie en waardering van objecten, complexen, ge-
bieden en structuren. Hieruit zullen nieuwe gemeentelijke monumenten 
en beschermde stadsgezichten worden geselecteerd. Daarnaast is van 
elke wijk een biografie gemaakt, waarin de geschiedenis, de ruimtelijke 
opzet en de hoofdkenmerken zijn beschreven. Van elke wijk is bovendien 
een cultuurhistorische waarderingskaart gemaakt. Een overkoepelend 
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verhaal van de stad plaatst de inventarisatie en de wijkbiografieën in een 
breder perspectief. Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe Zoetermeer verschilt 
met andere groeikeren zoals Capelle aan de IJssel, Almere of Spijke-
nisse. In het Wilhelminapark bevindt zich het oorlogsmonument 1940 – 
1945, waar elk jaar op 4 mei de Dodenherdenking wordt gehouden. Bij dit 
monument staat een klein monument uit 1998 ter nagedachtenis aan de 
Zoetermeerse militairen die omkwamen in voormalig Nederlands-Indië. 

Aan de andere kant van de Oranjebuurt komt eind jaren ‘50 de Oranjelaan 
tot ontwikkeling, die met de Karel Doormanlaan en de later aangelegde 
Willem de Zwijgerlaan een doorgaande route voor het verkeer vormt. Aan 
de Oranjelaan komen winkels die met die aan het Piet Heinplein voorzien 
in de dagelijkse behoeften van de inwoners van de nieuwe buurten. 

In het pand van Oud Soetermeer aan de Dorpsstraat 132 is de tentoon-
stelling ‘Tussen dorp en groeistad 1945-1962’ te zien vanaf 10 september 
2022.

Duidelijk is al wel dat Zoetermeer een laboratorium voor stedenbouw en 
architectuur is (geweest). Er is steeds druk geëxperimenteerd met nieu-
we concepten en modellen zowel qua stedenbouw als architectuur. Elke 
cultuuromslag is te zien in de ontwikkeling van de opeenvolgende wijken. 
Dit zorgt ervoor de iedere wijk een eigen signatuur heeft, maar toch ook 
weer deel uit maakt van de stad als geheel. Daarnaast zijn in Zoetermeer 
vanwege de vroege start als groeikern alle stromingen in de architec-
tuur en stedenbouw vanaf de jaren zestig te vinden. Veel architecten en 
stedenbouwers van naam hebben in Zoetermeer gewerkt. Hoewel het 
imago van jaren zestig- en zeventigwijken niet heel positief is, zorgt de 
zorgvuldigheid waarmee ze zijn ontworpen toch voor een relatief hoge 
ruimtelijke kwaliteit van de stad, zeker in vergelijking met andere new 
towns. En deze kwaliteit verdient het om gekoesterd te worden.

boekje open monumentendag 2022.indd   18boekje open monumentendag 2022.indd   18 10-8-2022   09:27:4410-8-2022   09:27:44



19

Tussen Dorp en groeistad 1945-1965   

Ad Jansen                  

In de jaren ‘30 begint de gemeente Zoetermeer uit zijn jasje te groeien. 
Tot die jaren breidt de bebouwing van de voormalige dorpen Zoetermeer 
en Zegwaart zich geleidelijk uit langs de bestaande wegen. De platte-
grond is sinds het begin van de 20e eeuw nauwelijks veranderd met uit-
zondering van de aanleg van de Molenstraat in 1929. De gemeenteraad 
stelt, een jaar na de samenvoeging van de dorpen in 1935, een uitbrei-
dingsplan vast om aan de vraag naar bouwgrond voor woningen en in-
dustrie te kunnen voldoen. Het is de eerste grote uitbreiding binnen de 
gemeente Zoetermeer. De uitvoering van het uitbreidingsplan begint pas 
na de Tweede Wereldoorlog.

Het gebied waarin dit plan 
wordt gerealiseerd ligt 
ten zuiden van de Dorps-
straat en aan weerskanten 
van de Stationsstraat.  De 
noordelijke grens wordt 
gevormd door de Dorps-
straat, Schinkelweg en 
Den Hoorn, de oostgrens 
door de Rokkeveenseweg, 
de zuidgrens door de A12 
en de westgrens door de 
Delftsewallen.

Vanaf 1948 is men, voor-
dat de plannen definitief 
zijn vastgesteld, al begon-
nen met bouwen. De nood 
is hoog. In het uitbreidings-
plan van 1954 zijn vier 
woonbuurten opgenomen: 
de Oorlogsheldenbuurt 
waar in 1948 gestart wordt 
met de bouw, de Oranje-
buurt, de Zeeheldenbuurt 
en de Schildersbuurt. In 
1956 komt de Dichters-
buurt daar nog als vijfde 
bij. 

het stellen van kozijnen in het eerste deel van 
de straat 1955 GP van der Broek

jaren 50 Molenstraat gezien richting molen De 
Hoop, ter hoogte van de schoolstraat en de Piet 
Heinstraat
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In de Oorlogsheldenbuurt zijn straten genoemd naar de oorlogshelden 
die een plaats hebben gekregen in de geschiedenis van het dorp in de 
Tweede Wereldoorlog. In deze buurt, kleinschalig maar gevarieerd van 
opzet, komt in 1958 de eerste galerijflat van Zoetermeer te staan aan 
de John McCormickstraat. Een andere noviteit voor Zoetermeer is de 
duplexwoning, een eengezinswoning die tijdelijk is opgesplitst in twee 
deelwoningen. Met deze splitsing ontstaat meer woonruimte voor kleine 
gezinnen. In de loop van de tijd is de ‘duplexfunctie’ vervallen, in het jaar 
2000 is het laatste koppel duplexwoningen omgebouwd tot eengezins-
woning.

In de Zeehelden - en Schildersbuurt komen in opdracht van de gemeente 
veel woningwetwoningen te staan, die bestemd zijn voor de werknemers 
van de grote bedrijven, zoals Brinkers, Nutricia, Zephyr en Van der Spek. 
Het Piet Heinplein vormt met winkels en voorzieningen het middelpunt 
van de buurt. In 1959 is dit het eerste buurtwinkelcentrum van Zoeter-
meer. In de Zeeheldenbuurt zijn veel woningen gebouwd volgens het Tra-
monta-systeem, dat staat voor Traditioneel Montagebouwsysteem. Voor 
Zoetermeer is ook deze bouwmethode een noviteit. De woningbouw in 
deze buurten is vooral gericht op het lenigen van de woningnood. De ar-
chitectuur is sober, maar niet somber. Rijtjeswoningen in diverse vormen, 
afgewisseld met gestapelde laagbouw en hier en daar een groenstrook, 
bepalen het beeld. Dat wordt voortgezet in de Dichtersbuurt, die tussen 
1956 en 1959 is opgebouwd. 

De Oranjebuurt daarentegen is veel royaler en ruimer van opzet, met 
veel vrijstaande huizen, twee-onder-een kap woningen en ruimere rijtjes-

woningen aan de Rembrandtstraat 1961 Jos Pe
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woningen. In 1951 is in deze buurt begonnen met de bouw. Tussen het 
oude dorp en de Oranjebuurt wordt in 1950/1951 een groene buffer aan-
gelegd in de vorm van een park, om de ‘minder fraaie achterzijde van de 
bebouwing van de Dorpsstraat aan het oog te onttrekken’. Het in Engelse 
landschapstijl aangelegde Wilhelminapark is het oudste park van Zoe-
termeer. Aan de Julianalaan, aan de rand van het park, komen naast de 
Adventskerk vrijstaande en geschakelde huizen te staan. Hieronder de 
modernistische villa van huisarts P. Vegt, naar ontwerp van Jan Rietveld, 
de zoon van de bekende architect Gerrit Rietveld. 

In het Wilhelminapark be-
vindt zich het oorlogsmo-
nument 1940 – 1945, waar 
elk jaar op 4 mei de Do-
denherdenking wordt ge-
houden. Bij dit monument 
staat een klein monument 
uit 1998 ter nagedachte-
nis aan de Zoetermeerse 
militairen die omkwamen 
in voormalig Nederlands-
Indië. 

Aan de andere kant van de Oranjebuurt komt eind jaren ‘50 de Oranjelaan 
tot ontwikkeling, die met de Karel Doormanlaan en de later aangelegde 
Willem de Zwijgerlaan een doorgaande route voor het verkeer vormt. Aan 
de Oranjelaan komen winkels die met die aan het Piet Heinplein voorzien 
in de dagelijkse behoeften van de inwoners van de nieuwe buurten. 

In het pand van Oud Soetermeer aan de Dorpsstraat 132 is de tentoon-
stelling ‘Tussen dorp en groeistad 1945-1962’ te zien vanaf 10 september 
2022.

ca. 1955 huis dr. P. Vegt
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onumenten Klassendag 2021
De eerste paal voor de nieuwe stad

Arjen van der Burg

In januari 1962 werd het duidelijk dat Zoetermeer een nieuwe stad voor 
100.000 inwoners zou worden. Die moest ruimte bieden aan mensen 
die in Den Haag en omgeving geen woning konden vinden. Voor deze 
nieuwe stad om het oude dorp heen werd een stedenbouwkundig plan 
gemaakt met onder andere vier woonwijken en een nieuw stadscentrum.

De stedenbouwkundige opzet van deze nieuwe wijken was ‘modernis-
tisch’: wonen, werken, verkeer en recreatie kregen elk hun eigen gebied 
om elkaar niet te hinderen. 

Omdat er veel woningen moesten komen op een klein gebied, werd 
hoogbouw noodzakelijk geacht. Hoogbouw was door het Rijk financieel 
aantrekkelijk gemaakt. Door toepassing van industriële bouwsystemen 
kon ook snel worden gebouwd.

In 1965 werd een bestemmingsplan vastgesteld voor Palenstein. De ver-
kaveling van de oude Palensteinse Polder, met zijn sloten en tochten, 
werd geheel uitgewist, enkele boerderijen en arbeiderswoningen ge-
sloopt. Om een goede overgang naar de Dorpsstraat en de Schinkelweg 
te maken kwam er wel een flinke zone met laagbouw en een deel met 
hoogbouw, gescheiden door een groene zone met voorzieningen zoals 
scholen en winkels. 

De eerste paal voor Palenstein werd door minister Bogaers van Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid op 22 maart 1966 geslagen in de De la 
Gardestraat. De woningen hier zijn deel van een complex van 348 een-
gezinswoningen in de woningwetsector, ontworpen door de architecten 
L.J. Cusell, J. Cusell, A.H. Willems en W.H. Verschoor. Ze werden in op-
dracht van de gemeente gebouwd door drie aannemers die al veel in 
Zoetermeer werkten: Bontenbal, Groen & Bregman, en Rehorst. De hu-
ren waren voor die tijd ‘goed aan de prijs’: fl. 154,50 per maand, inclusief 
stookkosten. Het zijn traditioneel gebouwde woningen met enkele pre-fab 
onderdelen. Ze waren voor die tijd bepaald ruim: 6,10 meter breed, woon-
kamers van 28 m2 en verder drie slaapkamers, een ruime badkamer (5,6 
m2) plus een zolder en een schuurtje.

De woningen vormen 29 blokken aan weerszijden van de Van Diestlaan 
en ten noorden van de Osylaan die grotendeels twee aan twee staan 
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met de tuinen grenzend aan elkaar. De helft van de blokken staat aan 
voetpaden. Alle woningen staan in oost-west richting. De eerste straten 
kregen namen ontleend aan de geuzen, die bij het ontzet van Leiden 
vanuit Zoetermeer in 1574 een rol speelden. Daarna kwamen figuren uit 
de Zoetermeerse geschiedenis aan bod.

De bouw in Zoetermeer was een teken dat het ‘expansieve en pluriforme 
bouwbeleid’ van de minister begon te werken. Er werd een waarachtig 
feest gebouwd. Na de rede van de minister kwam een peloton geuzen 
van Oud Soetermeer een oorkonde voorlezen die met de eerste paal de 
grond in werd geslagen. Kunst en Vriendschap verzorgde de muziek en 
schoolkinderen lieten ballonnen los.
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Hoe maak je een Zoetermeers stadshart….

Willem Hermans
Stedenbouwkundige / schatbewaker 2022

Intro
2022 Zoetermeer 60 jaar New Town en de doelstelling om 100.000 in-
woners te huisvesten is gelukt. Zelfs meer dan vier woonwijken zijn ver-
schenen en worden met plezier bewoond, maar hoe zit het eigenlijk met 
het stadscentrum?

Uit het structuurplan 1968
“ Het is noodzakelijk aan de functies die het stadscentrum in het stedelijk 
leven vervult in de stedenbouwkundige vormgeving zodanig gestalte te 
geven, dat aan het totaal deze functies een waarde wordt toegevoegd, 
die het geheel maakt tot meer dan de som der delen. Dan zal het stads-
centrum zich doen kennen als het hoogtepunt van de stedelijke verschij-
ningsvorm van Groot-Zoetermeer.”

Dat was me nogal een opdracht en is dat eigenlijk wel gelukt?
Veel en nogal van elkaar verschillende verhalen zijn hierover over te 
schrijven, maar wat zou ik nu na bijna 45 jaar zelf aan het papier toever-
trouwen?

Om mijn eigen geheugen te prikkelen raadpleeg ik mijn boekenkast; de 
plank waar boeken, documenten en knipsels staan over het Zoetermeer-
se stadscentrum. Maar ook een paar standaard werken over de stad, 
haar geschiedenissen en achtergronden, want een stad is vele steden en 
een centrum is vele centra.

Ik beperk mij tot drie “tijdsbeelden”. Als eerste, er is altijd een begin, een 
context, een opdracht en tijdsbeeld waarin de eerste gedachten en plan-
nen een gestalte aannemen. Noem het een beetje prozaïsche… In den 
beginne.

Na deze kaderstelling begint mijn persoonlijke betrokkenheid bij het feno-
meen Zoetermeers stadshart. In de periode 1970-80 ben ik als (werk)stu-
dent en daarna als beginnend bouwkundig ingenieur werkzaam geweest 
in Zoetermeer en betrokken geweest bij de planvorming en het ontwerp 
van de eerste kern. Dynamische jaren waarin we -gemeenteambtenaren 
en externen- ons vol overgave storten op dit geweldige avontuur. Hoe 
maak je een echt hart in een nieuwe stad, wat zijn de inspiratiebronnen, 
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wat voor gereedschap is beschikbaar en hoe doen we dat met elkaar, 
vakgenoten, teamleden en met de inwoners van de stad? 

En voor de afloop van dit avontuur maak ik een grote sprong in de tijd. 
Het is maart 2018, ik ben schatbewaker en dertig bewoners komen een 
avond bijenkaar om over het Zoetermeerse stadshart met elkaar in ge-
sprek te gaan. Van wie is nu het hart van de stad? Als mensen de stad 
maken, wie houdt of brengt dan het hart tot leven? Is aan de opdracht 
zoals door de werkgroep destijds verwoordt voldaan of………..

In den beginne…..
Het is  eind jaren 50 van de vorige eeuw, 
de woningnood is groot en de plannen voor 
het huisvesten van 100.000 inwoners van 
de Haagse agglomeratie poppen op. Zoe-
termeer toont zich bereid om -eerst nog in 
fasen- van 15.000 tot 40.000 en uiteindelijk 
100.000 inwoners uit te groeien. Het zou 
een complete stad moeten worden, met 
werkgelegenheid  en een eigen centrum. 
Nu is de nederzetting in de gelukkig om-
standigheid dat er al een centrum was; de 
Dorpsstraat. Maar de ontwerpers van het 
structuurplan zagen dit historisch gege-
ven als het toekomstig wijkcentrum voor 
de eerste wijk en niet als centrum voor de 
stad als geheel. Het nieuwe stadscentrum 

heeft tal van functies te vervullen die een eigen centrale plek in de nieuwe 
stad vragen zoals zetel van bestuur en openbare diensten, als vestigings-
plaats voor winkels en als trefpunt van de bevolking rond instellingen als 
schouwburg, concertzaal, museum, bibliotheek enz.. Opvallend is dat in 
die jaren niet over het wonen in het stadshart werd gesproken.
 
Het zal in sterke mate van de stedenbouwkundig vormgeving afhan-
gen hoe groot het stadscentrum uiteindelijk wordt. Bij een verhouding 
bebouwde/onbebouwde ruimte van 1:3,5 zal een oppervlak van 35 ha 
worden gereserveerd. Hiervan is 10 ha bebouwd, 12 ha wordt gevoed 
door parkeerterreinen, terwijl de overige 13 ha uit wegen, pleinen enz. 
bestaan.

Uit deze toelichting spreekt het beeld van een leeg centrum; veel onbe-
bouwde parkeer- en verkeersruimte met daarin gelegen een geconcen-
treerde bebouwing van voorzieningen.

Sfeerfoto stadshart 2022
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Ter illustratie een foto 
van de eerste stadsma-
quette van Zoetermeer 
uit 1966. Het lijkt op de 
moderne stadsdeel-win-
kel-centra zoals destijds 
In den Bogaard te Rijs-
wijk.

In die jaren vroegen 
andere zaken dan de 
ontwikkeling van een 
nieuw stadshart volop 
de aandacht. De werk-
groep heeft het druk 
met met de planvorming 
van de wijk Meerzicht, 
de Dorpsstraat en het 

structuurplan zelf. En ook de verkeersvraagstukken vragen veel aan-
dacht. Zo wordt het voorstel van Leo Torn, stedenbouwkundige bij Stad 
en landschap en nadien bij de gemeente Zoetermeer om de “lus” van het 
openbaar railvervoer als het ware om te klappen (Zoetermeerse krake-
ling) dankbaar aanvaard. Hierdoor konden twee haltes in het plangebied 
van het stadshart worden gesitueerd (Centrum-West en Centrum-Oost) 
en dat bracht een andere oriëntatie van het winkelgebied in het stadscen-
trum teweeg. Niet langer een noord-zuidligging (haaks op de kop van de 
Dorpsstraat), maar een situering evenwijdig aan de Centrumboulevard. 

Want tussen de bedrijven door werd er door de werkgroep wel aan het 
stadshart gewerkt, maar de optimistische planning van een basisplan ge-
reed  voor overleg in de raad in 1968 werd niet gehaald. Ook in 1970 
verkeren de plannen voor het stadshart nog in zo ’n pril stadium dat een 
publieke presentatie werd beperkt tot een discussiebijeenkomst met de 
raadscommissie in december van dat jaar. Van der Veen (ETI) en de 
werkgroep geven een uiteenzetting van de toen levende gedachten. 

Het stadscentrum dient een ontmoetingsplaats dient te zijn en hij vraagt 
aandacht vraagt voor de woonfunctie. Uit de discussie met de leden wor-
den naast een serie uitgangspunten zoals het handhaven van de Leidse 
Wallenwetering en de Voorweg uitvoerig gesproken over het scheppen 
van distinctie tussen de oude dorpskern met haar gevoelige bebouwing 
en het centrum door een plas met een omvang van circa 300 x 300 meter. 
Overwogen wordt aan het architectenbureau Zandstra c.s. een opdracht 

Maquettefoto uit 1966  ingezoomd op het centrum-
deel
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te verstrekken tot het op stellen van een Masterplan. De tijd dringt, de 
gemeente groeit en de planvorming verloopt stroef.

Het kon niet uitblijven, alle tekenen wezen er al geruime tijd op dat de 
werkwijze met de werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer aan het begin van 
de jaren “70 niet meer paste bij veranderende ruimtelijke en maatschap-
pelijke opvattingen. 

Intermezzo

De muurkrant
Tot de laatste activiteiten van le-
den van de werkgroep en wel 
met name van Bart van Gent 
behoorde het samenvoegen van 
vele ontwerpideeen in een uitge-
sproken visie op het toekomstige 
stadshart. Met behulp van een 
aantal begrippen zoals het stad-
serf, de plas, de brede trap, het 
balkon, de holle bodem, de hout-
structuur en het centrumdak werd 

een structuurschema opgesteld. Uit de schematische doorsneden komt 
het beeld naar voren van een groot gebouwde betonstructuur in twee 
bouwlagen voor het parkeren en verkeer, waarop voorzieningen zoals 
winkels in een houtstructuur zijn geplaatst.  Daartussen is ruimte gemaakt 
voor bijzondere gebouwen zoals warenhuizen en een stadskantoor. Over 
het geheel is een “dak” gedacht van woningen en kantoren. Het geheel 
oogt als een enorm bouwwerk en als inspiratie heeft ongetwijfeld het 
stadsdeel centrum van Frankfurt Nordwest stad gediend.        
     
De muurkrant staat voor een bouwsteen die illustratief is voor het eind 
van de jaren zestig.  Het modernisme had niet bepaald tot een “gemeen-
schappelijk gewenste totaliteit” geleid. Het draagvlak voor de naoorlogse 
rationele ordening brokkelde steeds meer af. Zo nam kritiek van het pu-
bliek op een paradepaardje uit de periode, de herbouwde Rotterdamse 
binnenstad, toe. Was die binnenstad aanvankelijk gepresenteerd als een 
wonder van functionele ordening,  een studie van de socioloog R. Wen-
tholt liet zien dat dit nieuwe centrum door de bewoners als kil, sfeerloos 
en onherbergzaam werd ervaren. Zoetermeer was gewaarschuwd.

Vanuit de eigen werkervaring…..
Het aftasten van technische en ruimtelijke mogelijkheden leidde niet tot 

Muurkrant afbeelding van een doorsne-
de / plattegrond
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door het gemeentebestuur gewenste resultaten. Er moest meer gebeu-
ren om tot een inspirerende aanpak en een gedegen programma te ko-
men. Schoon schip maken met een nieuw projectteam onder leiding van 
Wim Schut en met aan tafel Siem Evenblij, socioloog, afkomstig uit de 
school van Wentholt en geïntroduceerd als de belevingsdeskundige.

Het is dan september 1972 en het projectteam gaat aan de slag met de 
productie van heel veel nota’s en met bemoeienis over de relatie van het 
stadshart met de Dorpsstraat en de plas. Publieke en politieke discus-
sies over een “vaag” structuurplan werden in 1973 afgesloten met het 
gevoel dat het maken van een nieuw stadscentrum behoorlijk complex is 
en een andere werkwijze en plantype noodzakelijk is. En het heeft even 
geduurd voor de weg naar een gedragen planproduct, een globaal be-
stemmingsplan, was ingeslagen en op bestuurlijke en ambtelijke draag-
vlak kon rekenen. In de nota werkwijze werd expliciet opgenomen dat 
eerst een gedegen programma van eisen moest worden opgesteld alvo-
rens met het stedenbouwkundig ontwerpen te kunnen beginnen. Inclusief 
een driedaagse marathonzitting in Helvoirt heeft de gekozen werkwijze 
-specificeren, concretiseren en toetsen- de complexiteit van een nieuw 
centrum duidelijk aan het licht gebracht. Het geheel resulteerde in een 
kleurrijk, strategisch slim opgesteld globaal bestemmingsplan dat teza-
men met een serie nota’s over structuren (o.a. oriëntatie, simulatie en 
herkenbaarheid) en systemen (o.a. routesysteem) de basis voor het ste-
denbouwkundig ontwerpen bevatte. 

“Het meest opmerkelijke van de gekozen werkwijze is well het feit dat is 
afgestapt van de gangbare methode van ontwerpen, volgens welke de 
stedenbouwkundige aan het werk gaat en pas later wordt bekeken of het 
geheel wel realiseerbaar is.” 

Langs de zijlijn had ik als stedenbouwkundig ontwerper dit proces ge-
volgd, druk bezig met de wijk Seghwaert en nu kon ik aan de slag als lid 
van de eerste ontwerp groep van het stadscentrum. 

Een nieuwe uitdaging, het maken van een schets-lay-out voor de eerste 
kern van het binnenstadsgebied van Zoetermeer. Vanuit de plandocu-
menten zoals het bestemmingsplan en de structuurbeelden waren veel 
gegevens, randvoorwaarden en kwalitatieve eisen waaraan het nieuwe 
stadscentrum zou moeten voldoen beschikbaar. Een andere werkwijze, 
een andere aanpak en een nieuwe organisatievorm moest wel leden tot 
een ander ruimtelijk beeld. Deze vorm van ontwikkelingsplanning leidde 
tot twee doeleinden die tegelijkertijd moeten worden nagestreefd, te we-
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ten eenheid en groei. Het grote geheel moet een voldoende mate van 
samenhang vertonen, de eenheid als totaalbeeld, maar dient wel een 
onderliggende organische vorm te bezitten en niet een van tevoren ont-
worpen vorm/beeld. En groei moet staan voor realisatie in vele kleine 
projecten als versnelde weergave van een natuurlijk groeiproces. Niet 
langer een stadshart als een groot bouwwerk of een met woontorens 
en openbare gebouwen aangevuld modern winkelcentrum op een beton-
plaat, maar meer een centrum als een gegroeide (historische)binnenstad 
versie 2.0.

Als coördinerend instrument werd een stadsbeeldplan ontwikkeld waarin 
het werk van Kevin Lynch (routesysteem) en Christopher Alexander (Pa-
tronentaal) de onderleggers vormden. Een nieuwe werkwijze, die bij som-
mige ontwerpers agressie opriep (niet praten maar tekenen), maar die 
gezien de complexiteit van de opgave en de betrokkenheid van velen een 
meer wetenschappelijk onderbouwde aanpak nodig had. Ik herinner me 
de vele bijeenkomsten als bijzonder waardevol door het niveau waarop 
over het ontwerp het gesprek is gevoerd. In de ontwerpgroep van de 
eerste kern was een kernpunt de wijze en het niveau waarop het nieuwe 
openbare maaiveld moest worden aangelegd en hoe daarmee de barriè-
res van de Randstadrail te overwinnen waren. Alles op een horizontaal ni-
veau aanleggen en dan met technische hulpmiddelen zoals roltrappen en 
liften het te nemen hoogteverschil bij de haltes overwinnen (schets layout 
laag) of  via een stelsel van hellende straatjes en te bebouwen dijklicha-
men geleidelijk omhoog (en omlaag) over de railinfrastructuur gaan. Die 
afweging is gemaakt door het bestuderen en ontwerpen van de effecten 
op en grotere schaal (de binnenstad als geheel, het routesysteem en het 
befietsbaar zijn van de routes) en op een kleinere schaal (het profiel van 
de openbare ruimte, de aansluiting op de winkelvloeren). Uiteindelijk is 
besloten om ook vanuit de politiek te kiezen voor een verhoogde ligging 
van het maaiveld, niet als een betonnen plaat, maar als een stelsel van 
oplopende grondlichamen met ter weerszijde aansluitende bebouwing.  

Het voordeel van het werken aan de eerste ontwikkelingskern was dat 
ook de fase van het bouwplan direct kon worden meegenomen. Tot de 
voorzieningen die een plek in het stadshart verdienden behoorde een 
nieuw politiebureau en een nieuwe brandweerkazerne en daarmee werd 
de toon gezet van de architectuur die het centrum te wachten stond. Een 
eigen gemeentelijk opdracht, door architect Frans de Man met ambitie 
en plezier aangepakt en door mij in de ontwerp stedenbouwkundig bege-
leidt. Het werd passen en meten, want voor het centrum stond wel com-
pactheid, dichtheid en een beperkt kaveloppervlak op de agenda. Door 
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het combineren van de sportvoorzieningen 
tot een gemeenschappelijk te gebruiken 
gebouwdeel, maar ook door de uitrijfunctie 
direct te koppelen aan de Europaboulevard; 
geen aparte rijstroken o.i.d. maar gewoon 
het normale verkeer even stil te leggen als 
de brandweer uitrukt. En zo werd het eerste 
gebouw in het stadshart niet een winkelvoor-
ziening (er was al een tijdelijk winkelcentrum 
Soeterwijde), maar een openbaar gebouw 
en was de -architectonische- toon gezet. 

Intermezzo

Het ruimtelijk model
De schets-lay-out van de eerste kern en de 
daarin neergelegde gedachten vormden de 
aanleiding voor een overeenkomstige voort-
zetting richting het binnenstadsgebied in 
oostelijke richting tot en met het centrum-
punt. Het binnenstadsgebied is opgevat als 
een grote verscheidenheid aan gebouwen 
en openbare gebieden en is door de afde-
ling stedenbouw in een ruimtelijk model van 
modulor-blokjes (LEGO op schaal 1:1000) 
in een werkweek gebouwd. Het model roept 
een ruimtelijk beeld op en is een schaal-
vaste programmatische vertaling van de 
kleurrijke bestemmingsplankaart van het 
stadscentrum. Belangrijkste conclusies 
waren dat het programma aan voorzienin-
gensoorten volgens de spelregels van het 
bestemmingsplan is te realiseren en dat de 

keuze voor het model hoog tot een goed werkbare structuur leidt om het 
winkeloppervlak aan het niveau van het langzaam verkeer te koppelen. 
Bijkomend effect was dat de abstractie van het plan werd aangevuld en 
verrijkt door een driedimensionaal model.

Ondertussen werd in de ontwerp groep doorgewerkt aan de plannen voor 
een tweede ontwikkelingskern en wel het hart van het nieuwe centrum, de 
locatie KS 1. Een prachtige ontwerpopgave omdat de locatie ligt tussen 
de nieuwe entree vanaf de Europaweg (het stadserf) en de open groene 

Ruimtelijk model

Politiebureau / brandweerka-
zerne in de bouwput van het 
stadshart
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verbinding naar het dorp en het programma een reeks unieke gebouwen 
bevat (stadhuis, theater, warenhuis, cultureel-activiteitencentrum). Hoe 
maak je met een reeks pleinen de overgang tussen noord en zuid, over 
de randstadrail heen en op welk niveau maak je de entree’s? We waren 
volop in ontwerp-discussies toen besloten werd het proces tijdelijk stil te 
leggen omdat er moeilijkheden waren met de realisatoren van het cen-
trum over de financiële haalbaarheid. En op dat moment diende er zich 
voor mij een heel nieuwe situatie aan….. 

In de ontwerpgroep was met Frank Cardinaal en Siem Evenblij zo’n goe-
de sfeer ontstaan, dat we elkaar de vraag stelde om hier gewoon mee 
door te gaan. Het klikte tussen ons en we besloten mee te doen aan een 
prijsvraag in Duitsland. Dat werd een succesvol avontuur en de opmaat 
tot het besluit om de gemeente Zoetermeer te verlaten. We begonnen 
een eigen ontwerp/onderzoeksbureau in Den Haag en ik kon dat goed 
-parttime- combineren met een andere passie; doceren aan de TU-Delft 

bij de vakgroep stedenbouwkun-
dige ontwerpen. Ondertussen kwa-
men de ontwerp werkzaamheden 
aan het stadscentrum weer opgang 
en konden mijn collega’s Frans 
Schaasberg en Ben Ottes door met 
de plannen voor het Zoetermeerse 
stadshart.  

Definitieve lay-out binnen stad in drie lagen (onder-, bovenwereld en bovenaan-
zicht)
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Het is maart 2018……
Ik woon nog steeds in Zoetermeer, ben nu met pensioen en nog steeds 
actief nu als schatbewaker. De recente geschiedenis van de stad interes-
seert me. Wat voor een stad zijn we met elkaar? Waar kunnen we trots 
op zijn en wat voor verhalen horen daarbij?

Dan is het zover. Op 6 maart 2018 organiseren we als schatbewakers 
een open gesprek over het stadshart. Grote commerciële partijen bezit-
ten veel eigendom in het stadshart. Goederenstromen gaan via de on-
derwereld. Bezoekersstromen vinden plaats in de bovenwereld. Waar 
ontstaat de verbinding tussen het hart en de stad? Als mensen de stad 
maken, wie houdt dan het hart in leven? Met 25 bewoners wordt onder 
leiding van Erik Pool, moderator en vriend van de schatbewakers de bij-
eenkomst geopend. 

Ik licht aan de hand van 20 dia’s de plangeschiedenis toe en blijf wat lan-
ger stil staan bij de aanwezige dynamiek. Naast die sloop van de ijs- en 
evenementenhal en het verdichten van het gebied door de bouw van een 
aantal woontorens blijven de (ver)bouwopgaven zich aandienen, zoals 
Spazio in het westen, Cadenze 1 in het oosten en de verbouw van bi-
bliotheek en stadhuis tot Forum. Ook in het openbaar gebied zijn tal van 
veranderingen zichtbaar: het herinrichten van het openbaar gebied, het 
dichtzetten van de arcades (helaas) en de fietsers zijn uit de binnenstad 
verdwenen. En dan nog blijven kwesties spelen zoals de relatie van het 
stadshart met de oude dorpsstraat (een echt stadspark) en waar laat ik 
nu mijn fiets nu ik niet meer door de binnen stad mag fietsen. 

Uit de gesprekken blijkt dat naast de sterke kanten van het stadshart 
(handig concept met boven- en benedenwereld) vooral de zwakke kan-
ten worden geduid. Teveel achterkanten, samenhang oud & nieuw wordt 
gemist, hoe houden we het gebied levendig, betere verbindingen naar 
buiten toe, meer diversiteit, uniciteit en pluriformiteit in plaats van een-
heidsworst en meer eigenheid op meer plekken.
Kortom er blijft werk aan de winkel, een stad is nooit af en dat geldt zeer 
zeker voor een echt hart van de stad.  

Tot slot….als een korte epiloog: ik kijk terug met veel waardering voor 
het werkproces dat destijds is doorlopen.Er zijn unieke plandocumen-
ten opgesteld zoals het globaal bestemmingsplan en het beeldkwaliteits-
plan voor de uitwerking. Het levert echter geen garantie tot het maken 
van unieke kwaliteiten op het gebied van architectuur, maar betere (ver)
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nieuwbouw is altijd mogelijk en op 
een aantal plaatsen meer dan wen-
selijk. Dus houd het stadshart als 
deel van de binnenstad met het Ap-
trootpark en de Dorpsstraat op de 
werkagenda van de stad en laat het 
de plek van Zoetermeer worden.

Bronnen
• Zoetermeer, ontwikkeling van 

een nieuwe stad, Barth. Van Gent, voorjaar 1995, gemeente Zoeter-
meer

• Struktuurplan Zoetermeer, vastgesteld door de Raad der gemeente 
Zoetermeer, 18 januari 1968, 

• Diverse werknoties uit de verschillende planfasen zoals het concept-
structuurplan stadscentrum 1 november 1972, de Muurkrant, 1973, 
Zoetermeer’s stadscentrum Kijk op straks, inspraakbrochure voor het 
globaal bestemmingsplan, 1975

• Globaal bestemmingsplan Stadscentrum Zoetermeer 27-10 1975, 
voorschriften, toelichting en kaarten

• Ruimtelijk model, notitie 1014, stedenbouwkundigen Zoetermeer, 
1977 Omgevingskwaliteiten van het stadscentrum van Zoetermeer, 
deel 1 Het stadsbeeld, deel 2 de uitwerking van het stadsbeeld op lo-
kaal nico en deel 3 Patronen, 1979, Siem Evenblij en Frans Schaas-
berg

• Schets-lay-out Binnenstad, ontwerpgroep, 1978/79   
• Serie nieuwsbrieven stadscentrum no.1 december 1976 t/m maart 

1990

 

Sfeerfoto stadshart 2022
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Tentoonstelling Jan Sterenberg

Magriet Panman

De Groningse architect Jan Sterenberg is de ontwerper van een groot 
deel van Buytenwegh. In de jaren 1971-1978 ontwierp hij hier maar liefst 
1.270 woningen voor verschillende woningbouwverenigingen en ook 
het buurtcentrum Buytenwegh bestaande uit het winkelcentrum en een 
ruimte voor sociaal-culturele voorzieningen. Ook was hij verantwoordelijk 
voor de stedenbouwkundige begeleiding van deelplan B, de Rodenbuurt. 

Jan Sterenberg (1923-2000) was een landelijk bekende architect die één 
van de grootste architectenbureaus van Nederland had. Hij was tevens 
hoogleraar van de Technische Hogeschool Delft (nu TU Delft). Steren-
berg werkte in de overgangsperiode van strakke wederopbouwwijken 
met rijtjeswoningen naar bloemkoolwijken met woonerven. Tussen 1950 
en 1980 bouwde hij in het hele land tienduizenden woningen, o.a. in Gro-
ningen (Lewenborg), Assen, Zwolle en Zoetermeer. Sterenberg zag wo-
nen als een activiteit en zijn ontwerpen moesten bewoners aanzetten tot 
creatief gebruik van de woning én haar omgeving. De woningen waren 
sober, functioneel en gesitueerd in een groene omgeving die ruimte gaf 
voor ontspanning en spelen.

Het bekendste werk van Sterenberg in Zoetermeer zijn de woondekken in 
Buytenwegh die als bebouwingsruggen van zuid naar noord door de wijk 
heen lopen. Sterenberg bedacht de woondekken als politieke en publieke 
reactie op hoge galerijflats. Door middel van gestapelde laagbouw en 
dubbel grondgebruik kon toch dezelfde woningdichtheid als bij hoogbouw 
worden bereikt, maar wel met meer woonkwaliteit. Op de begane grond 
bevinden zich de parkeerplaatsen en bergingen. Het eigenlijke maaiveld 
bevindt zich op de eerste verdieping: hier ligt de woonstraat, waar de 
entrees naar de woningen zich bevinden. Via trappen zijn de galerijen 
naar de hoger gelegen woningen te bereiken. De maximale bouwhoogte 
bedraagt vier bouwlagen. De verschillende woondekken zijn door middel 
van bruggen over de weg en het water met elkaar verbonden. Vanwege 
sociale veiligheid zijn enkele bruggen gesloopt en parkeerruimtes afge-
sloten.

In het IBM-gebouw, Boerhaavelaan 33, is een overzichtstentoonstelling 
van het werk van Jan Sterenberg ingericht met een apart paneel over zijn 
werk in Zoetermeer. Hiervan is ook een brochure verkrijgbaar.
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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 
katholieke 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 Zoeter-
meerders 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 
rijksmonument. Veel kerken hebben dalende inkomsten en hoge onder-
houds- en restauratiekosten voor hun gebouw. Om de gebruiksmoge-
lijkheden van de Oude Kerk te verbreden is er een klein gebouw toege-
voegd aan de Oude Kerk naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten. 
In 2019 is de bouw gestart 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 voorzie-
ningen. De ruimtes zijn te bereiken 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 gemaakt door Ardito. Deze is te be-
kijken 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: J. Stuyt

Deze katholieke kerk, ontworpen door Jan Stuyt 
in 1914, is sinds 2001 rijksmonument. Hij ver-
vangt eerdere kerken uit 1817 en 1857 die te 
klein waren geworden. De kerk is gebouwd in een 
neogotische stijl met neoromaanse en byzantijn-
se 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 begraafplaats, 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 worden. 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 ra-
men 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 Zoetermeer 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. Adventskerk
Julianalaan 3
Bouwjaar: 1955 
Architect: A. van Eck

Deze kerk van de Vrijzinnig Christe-
lijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer 
(VCGZ), een gemeentelijk monument, 
is in 1955 door de Vereniging Vrijzin-
nig Protestanten (VVP) gebouwd. De 
VCGZ is een samenwerkingsverband van Vrijzinnige Protestanten, Re-
monstranten en Doopsgezinden. De oorsprong van de Remonstranten in 
Zoetermeer gaat terug tot begin 17e eeuw.

De kerk is ontworpen door de architect A. van Eck in de traditie van de 
Delftse School. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige vormge-
ving en het traditioneel gebruik van baksteen, natuursteen en hoge pan-
nendaken. De kerk heeft een toren met een betonnen lantaarn en een 
klein klokje. Opvallend is het ronde venster met stermotief aan de voor-
zijde.

Voor meer informatie zie ook www.vcgz.nl

De Adventskerk kort na de bouw in 1958
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4. Pelgrimskerk
Eerste Stationsstraat 86
Bouwjaar: 1932
Architect: B.W. Plooij

De Gereformeerde Kerk in Zegwaart had 
sinds 1867 een kerkgebouw en pasto-
rie in de Dorpsstraat. Toen deze kerk te 
klein werd, zijn in 1932 de Pelgrimskerk 
en de pastorie aan de Eerste Stations-
straat gebouwd. Beide zijn sinds 1991 een 
gemeentelijk monument. De kerk wordt 
in Zoetermeer ook wel de Boterkerk ge-
noemd, omdat veel vroegere gemeente-
leden 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 fietsenstalling werd ook 
een paardenstal bij de kerk gebouwd, omdat gemeenteleden 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 zittingen, 
leuningen en biezen.

De Pelgrimskerk is dit jaar niet te bezichtigen.

Er is daarom een 3D-opname van de kerk gemaakt door Ardito. Deze is 
te bekijken via de volgende link: http://www.ardito.eu/omd079 . 
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5. Vredekerk
Zwaardslootseweg 44 
Bouwjaar: 1980
Architect: J. Valk

Ooit wel eens langs het Woonhart of 
richting De Sniep gereden en daar 
een groot gebouw op de hoek zien 
staan? Dat is de Vredekerk, het kerk-
gebouw van de Gereformeerde Ge-
meente in Zoetermeer. Een indrukwekkend gebouw met een hoge, grote 
kap. De kerk is in 1980 gebouwd, toen de kerk aan het Piet Heinplein 
te klein geworden was voor de gemeente. Toen de Vredekerk 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 Sprinterlijn 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 kerk-
banken 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 ‘ver-
bouwing’ 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 bijvoor-
beeld Bijbelles aan de jeugd wordt gegeven (catechisatie) en de jongeren 
of de vrouwen van de kerk hun bijeenkomsten hebben. Elke donderdag 
kunnen klanten van de Voedselbank hun voedselpakket in de kerk komen 
ophalen. 
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6. 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 ontworpen door de 
bekende Rotterdamse 
architect Jan Hoogstad (1930-2018) in opdracht van de Gereformeerde 
Kerk van Zoetermeer 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 ge-
bouwd, maar voegden zich onopvallend in hun omgeving. De Olijftak sluit 
qua vormgeving en materiaalgebruik aan bij de omliggende woningen in 
De Leyens. Alleen de klokkentoren verwijst naar de bijzondere functie 
van het gebouw. In het interieur is de kapconstructie een zeer kenmer-
kend element. De grondvorm van de kerkzaal is een kubus die naar het 
oosten is afgeschuind. Citaat van architect Jan Hoogstad: “Voor de af-
schuining 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 Zoeter-
meer. Hierna is de kerk in gebruik genomen door de Chinese Evangeli-
sche Kerk Geloof, Hoop en Liefde.
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7. Ichtuskerk
Parkdreef 258
bouwjaar: 1981
Architect: Verdonk & Huurman

In de bocht van de Parkdreef, één van de cen-
trale dreven van Seghwaert staat de Ichthus-
kerk. Doordat het kerkgebouw wat naar achte-
ren is geplaatst, is hier een pleinvormige ruimte 
ontstaan en een prominente plek gecreëerd. De 
Ichthuskerk is een laat voorbeeld van het structuralisme, de architectuur-
stroming die vooral in de jaren zeventig zijn hoogtijdagen vierde. 

De Ichthuskerk heeft een plattegrond die veel weg van een honingraat, 
waarbij verschillende complete of incomplete achthoeken aan elkaar ge-
schakeld zijn. De achthoeken verschillen in grootte en zijn op één punt 
ten opzichte van elkaar gedraaid. De verschillende bouwdelen wisselen 
van hoogte en zijn wisselend voorzien van schuine en platte daken. Deze 
schakeling van min of meer dezelfde volumes is typerend voor het struc-
turalisme. De achthoeken zijn geclusterd in twee bouwdelen die samen-
komen in de lage entreezone in het midden. Om toch aan te geven dat de 
entree zich hier bevindt, staat er een ranke klokkentoren achter. Het zui-
delijke cluster bevat onder andere een dubbelhoge kerkzaal en een grote 
ontmoetingsruimte. Het noordelijke cluster, met deels twee bouwlagen, 
bevat onder meer de fietsenberging en enkele kleinere zalen. Dit cluster 
ligt iets gedraaid ten opzichte van het grote cluster. Op deze manier voegt 
het gebouw zich naar de vorm van de kavel.

Op de hoekpunten van elke achthoek staan opvallende, wit geschilderde 
betonnen kolommen die eveneens achthoekig zijn. De geveldelen tussen 
de kolommen zijn óf ingevuld met houten puien met glas en houten borst-
weringen, óf met grijs metselwerk dat aan weerszijden geflankeerd wordt 
door hoge, smalle en donkerblauw geschilderde kozijnen. Bijzonder is de 
houten constructie van de kap van de dubbelhoge kerkzaal. Het interieur 
is met de verbouwing van 2012 tot 2014 behoorlijk gewijzigd.
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8. Morgensterkerk
Nassaulaan 1
Bouwjaar: 1964
Architect: W. Wissing

De Morgensterkerk is gebouwd om ruim-
te te bieden aan de Hervormde kerkgan-
gers die wegens een grootscheepse res-
tauratie de Oude Kerk een tijd lang niet 
konden gebruiken. Naast ruimtegebrek 
was er ook sprake van een forse groei van Zoetermeer na de aanwijzing 
tot groeikern in 1962. De nieuwe kerk werd in 1964 vlakbij de Oude Kerk 
gebouwd. 

Het rechthoekige gebouw met plat dak bestaat uit een onder- en een 
bovenbouw en rust op 96 betonnen pijlers. Kerkzaal is verhoogd aange-
bracht om zo de verbinding met de Oude Kerk te benadrukken.

In de korte zijden zijn grote raamvlakken aangebracht. Ook is lichttoetre-
ding mogelijk via verspringende gemetselde coulissen in de hoekpunten, 
waartussen glazen bouwstenen zijn aangebracht. Het raamvlak aan de 
kant van het bejaardencentrum bestaat uit betonnen rechthoekige vor-
men die gevuld zijn met gekleurd glas. In de naar de weg gekeerde lange 
gevel is een morgenster ingemetseld, eveneens gevuld met gekleurd 
glas.
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9. ’t Nieuwe Huis
Dorpsstraat 132
Bouwjaar: ca. 1850

Dit gebouw is bij velen bekend als Wasserij De 
Witte Top. Uit archiefonderzoek blijkt dat het per-
ceel al sinds de Middeleeuwen wordt gebruikt. Eén 
van de bekende Zoetermeerders die hier gewoond 
heeft, is Isaac Molenaar, de latere notaris van Zoe-
termeer. 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 muurankertjes. De rode pui is later toege-
voegd.

Sinds 2017 is het Historisch Genootschap gevestigd in de Dorpsstraat 
132. Het pand is 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 Zoe-
termeer. Ook worden er tentoonstellingen georganiseerd. 

‘s Avonds komen de werkgroepen samen en wordt er onderzoek gedaan 
naar familiegeschiedenissen (genealogie) en allerlei aspecten van 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 Las-
tige Letters. De Filmwerkgroep maakt films over historische onderwerpen 
in Zoetermeer en zet oud filmmateriaal over op nieuwe dragers.  De vrij-
willigers 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.
oudsoetermeer.nl .

vanaf 10 september is hier de tentoonstelling ”tussen orp en groeistad” 
te zien.
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10. 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 ge-
bouwd, nadat de vorige was afgebrand. Het is 
een ronde stellingmolen, waarvan de kap met 
de wieken kan worden gedraaid: een boven-
kruier. De molen staat hoger dan de omge-
ving 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, zo-
dat ze niet gaan rotten. Hiervoor is een speciaal drainagesysteem aange-
legd. 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 sindsdien 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 molenaarsopleidingen. Molen De Hoop heeft twee ge-
diplomeerde molenaars en enkele molenaars in opleiding. Zij doen het 
maalwerk, maar ook klein onderhoud, signaleren gebreken en doen rond-
leidingen. Voor verdere informatie over de molen zie: www.molendehoop-
zoetermeer.nl  en www.vrijwilligemolenaars.nl 

Er is een 3D-opname van de molen gemaakt door Ardito. Deze is te be-
kijken via de volgende link: http://www.ardito.eu/omd079 . 
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11. Kunstgarage Franx
Vlamingstraat 1-3
Bouwjaar oorspronkelijk: werk-
plaats met woonhuis 1923 hal 
1950 
Bouwjaar nieuwbouw: 2021

De werkplaats met woonhuis is 
oorspronkelijk in de periode 1923-
1928 tot stand gekomen naar een 
ontwerp van timmerman P.J. van 
Herwijnen. Van Herwijnen bouw-
de de panden Vlamingstraat 1-7 voor zijn familie. Zelf woonde hij op num-
mer 7. Nummer 1-3, een autowerkplaats met bovenwoning, bouwde hij in 
1923 voor zijn zwager Dirk Franx. De werkplaats bevond zich aanvanke-
lijk achter het woonhuis. In 1940 is de werkplaats vergroot en vernieuwd.

Bijzonder is dat Dirk Franx naast garagehouder ook uitvinder was. Er 
vonden regelmatig technische experimenten plaats in de garage. Franx 
ontwierp onder andere een bietenrooimachine en kreeg een Duits patent 
op de uitvinding van een apparaat voor het aanbrengen van een binnen-
band in de luchtband voor motorvoertuigen. In 1929 bouwde hij een door 
een propellermotor aangedreven ijsslee. Hierdoor was het ook tijdens 
strenge winters mogelijk om de goederen makkelijk over het ijs te vervoe-
ren. Een replica van deze ijsslee, een kunstwerk van de Zwitzer Moritz 
Ebinger, staat op de hoek van de Vlamingstraat en het fietspad naar het 
Burgemeester Aptrootpark. 

Vlamingstraat 1-3 is in 2021 geheel in oor-
spronkelijke stijl en volume herbouwd en her-
bergt nu Kunstgarage Franx, voorheen Terra 
Arts. In de grote hal van de werkplaats wor-
den nu tentoonstellingen georganiseerd en 
zijn drie werkplaatsen voor kunstenaars en 
een educatieruimte ondergebracht. 

Zie ook: https://www.kunstgaragefranx.nl
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12. Speelboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93 
Bouwjaar: 1811

Aan de rand van Meerzicht, tussen Bel-
vedèrebos en de Voorweg, ligt speel-
boerderij Het Buitenbeest. Dit is de 
oudste kinderboerderij 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 woon-
huis en de stal zich onder 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 zeld-
zame pluimveerassen. In 2016 is de hooischuur gerestaureerd. De boer-
derij 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 ge-
bouw met laag reikende flauw hellende daken, die aan de tuinzijde over 
gaan in een plantenkas. De daken zijn gedeeltelijk begroeid. Het totale 
complex omvat ook een natuurspeelterrein en een wijktuin. De kinderen 
van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang kunnen ta-
ken uitvoeren in de kassen en op de boerderij en leren op die manier over 
de dieren en de natuur. 
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13. de Balijhoeve
Kurkhout 100
Bouwjaar: 1992
Architect: Van Amerongen Reusen 
Stalenhoef Architecten Rotterdam
Verbouwing 2022
Architect: R. Goutier

Stadsboerderij De Balijhoeve is gebouwd voor de wereldtuinbouwten-
toonstelling Floriade die in de periode april-oktober 1992 in Zoetermeer 
gehouden is. De Floriade is een internationale tuinbouwtentoonstelling 
die elke tien jaar in Nederland gehouden wordt, dit jaar in Almere. Een 
groot deel van het Floriadeterrein is onderdeel geworden van de wijk 
Rokkeveen, maar het deel waar De Balijhoeve in staat is nog steeds on-
bebouwd en onderdeel van de oorspronkelijke inrichting van de Floriade.

De Balijhoeve heette in 1992 Stadsboerderij 2000 en was een inzen-
ding van de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) die met deze 
stadsboerderij wilde laten zien hoe kinderboerderijen in de toekomst zou-
den kunnen functioneren. De Stadsboerderij 2000 werd gepresenteerd 
als de kinderboerderij nieuwe stijl die beslist niet alleen bedoeld was voor 
kinderen, maar zeker ook voor volwassenen.

Na de Floriade werd de boerderij op 1 oktober 1993 officieel heropend 
en kreeg het de huidige naam, genoemd naar het aangrenzend bosge-
bied De Balij. De doelgroep werd verbreed en men dacht door middel 
van allerlei activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten over allerhande 
onderwerpen, ook de ouderen te lokken. Deze doelgroep is namelijk ook 
belangrijk als het gaat om het vrijwilligerswerk dat op de boerderij moet 
worden gedaan. 

In 2022 is De Balijhoeve verbouwd naar een ontwerp van gemeentear-
chitect Ralph Goutier om nog beter dienst te kunnen doen als sociaal 
ontmoetingspunt in de wijk. Het hoofdgebouw is gerenoveerd en uitge-
breid. Daarnaast kan de kinderboerderij gebruikt gaan worden als bijeen-
komstruimte en is er een kleinschalige, maatschappelijk verantwoorde 
horecavoorziening gekomen.
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14. Zoete Aarde
Broekwegzijde 195
Jaar van aanleg: 1946 

Het verhaal van buurttuin Zoete Aarde is een 
prachtig verhaal over betrokken gebruikers en 
bezoekers van een oude boomgaard. De boom-
gaard, zo vertelt ons de geschiedenis, werd aan-
geplant door de jonge Jan Berg. Hij begon hier-
mee 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 boom-
gaard toen hij in 1970 zowel eigenaar 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 Zoetermeer stond aan 
de vooravond van een enorme groei. Weilanden veranderden in korte tijd 
in woonwijken. Een deel van de boomgaard van Jan Berg bleef behou-
den en 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 buurt-
soep 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/
www.facebook.com/ZoeteAarde
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15. Hof van Seghwaert
Gaardedreef 169 / Zegwaartseweg bij 
60
Jaar van aanleg: 1954 / 2014

Het land aan weerszijden van de Zeg-
waartseweg was vroeger grotendeels 
eigendom van landheren en -vrouwen, 
vermogende lieden die hun kapitaal in 
grond hadden belegd. De meeste boeren pachtten de grond, zoals bij-
voorbeeld Jaap Dogterom. Als weeskind kwam hij in huis bij zijn tante 
en oom Van den Hoek aan de Zegwaartseweg 31 (Het Wapen van Zoe-
termeer). 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 begonnen daar 
een bedrijf. Jan Dogterom een tuinderij aan Zegwaartseweg 60a en Niek 
Dogterom in 1954 een boomgaard aan Zegwaartseweg 60b. Niek Dog-
terom liet daar in 1956 een huis bouwen met koelcellen en een sorteer-
ruimte voor het fruit. Zijn boomgaard strekte zich uit van de Zegwaartse-
weg tot de Dwarstocht (het huidige Tochtpad). Door de aanleg van de wijk 
Seghwaert 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. Sinds-
dien zijn een wijngaard, moestuin, stiltetuin en kindernatuurtuin aange-
legd. Het Conferencehuis 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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16. De Stadstuin
Warande 18 - 42
Bouwjaar: 1986-1987
Architect:  Ad ten Ham , Niek Roozen 

Midden in het drukke stadscentrum van 
Zoetermeer ligt een groene oase: De Stads-
tuin aan de Warande. Als tegenhanger van 
het drukke winkelgebied hadden de ontwer-
pers van het nieuwe stadscentrum bedacht dat er ook stillere gebieden 
moesten komen. De Stadstuin is een voor Nederland vrij uniek, compact 
stadspark dat veel van zijn ruimtelijke kwaliteit en charme ontleend aan 
zijn bijzondere ligging: namelijk op de rand van de boven- en beneden-
stad van een geheel nieuwgebouwd stadscentrum. Het park zelf ligt op 
maaiveld niveau en daardoor 6 meter lager dan het voetgangersniveau. 
In het ontwerp waren de overgangen van hoog naar laag een belangrijk 
aandachtspunt. Elke zijde van het park heeft een geheel andere over-
gang en biedt een andere blik op het park, wat de beleving ervan bijzon-
der levendig maakt. Het ontwerp van de Stadstuin is van de hand van de 
landschapsontwerper Ad ten Ham die eind jaren ‘70 als landschapsont-
werper in dienst van de gemeente Zoetermeer kwam. Het beplantings-
plan werd gemaakt in samenwerking met Niek Roozen Landscape uit 
Weesp. De vormgeving van de Stadstuin is een aparte mengeling van 
stijlen en tijden.

Aan de noordwand staat een doorlopende afscheidingsmuur afgewisseld 
met twee paviljoens die als vestingtorens naar voren zijn uitgebouwd. 
Langs de oostelijke wand wordt het hoogteverschil overbrugd door een 
speels aangelegde rotstuin met rotsblokken van Belgisch hardsteen die 
ook als trap fungeren. Op de rotsige helling groeit een gevarieerd, dicht 
‘bos’ van bomen die deels afkomstig zijn van het oude Floriadeterrein. Dit 
deel van de stadstuin doet denken aan stadsparken in Scandinavische 
steden. De noord- en westzijde zijn weer geheel anders ingericht. Het 
park is hier geheel stenig vormgegeven met muurwerk en stenen trap-
pen van zachtgeel metselwerk die naar de vijver voeren en vrijwel geen 
groen. Eénderde van het park wordt ingenomen door de vierkante, strak 
begrensde vijver, waarover diagonaal een zigzag-vormige vlonder is ge-
legd. De vijver heeft eveneens een functie als waterberging. De vierkante 
vlonderdelen zijn elk vier bij vier meter groot, een maateenheid die ook 
elders in het park terugkeert. De vierkante hoofdvorm van de vijver, de 
strakke, lineair vormgegeven stenen kades en de rechte hoeken van de 
vlonders verlenen aan de tuin in zekere zin het karakter van een Japanse 
tuin, een impressie die wordt versterkt door de rotstuin en door sommige 
boomsoorten. 
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17. Wilhelminapark
Bouwjaar: 1950-1951
Architect: J.T.P. Bijlhouwer

Aan de rand van de Dorps-
straat en Buurvaart, aan de 
voet van de Oude Kerk, ligt 
het Wilhelminapark. Het is een 
ontwerp van landschapsarchi-
tect prof. J.P.T. Bijhouwer in 
een late variant op de Engelse 
landschapsstijl en aangelegd in 1950-1951. Het park is klein, slechts 1,5 
ha, maar door de glooiingen, de vijver en bomen ontstaat er een idee van 
ruimte. Voor de beplanting heeft tuinarchitect Van Koolwijk, een mede-
werker van Bijhouwer, gekozen voor inheemse soorten die passen in het 
Zuid-Hollandse landschap maar er is inmiddels veel aanplant van nieuwe 
soorten. Het Wilhelminapark was oorspronkelijk gedacht als plantsoen. 
Na de oorlog ontstond het idee van een bevrijdings- en herdenkingspark 
ter nagedachtenis van Zoetermeerse oorlogsslachtoffers. Centraal in het 
park ligt het gedenkmonument 1940-1945, ook een ontwerp van Bijhou-
wer. De oudtestamentische voorstellingen zijn ontworpen door beeldhou-
wer Geurt Brinkgreve. In 1998 is hier ook het Indië-monument geplaatst, 
een roodmarmeren gedenksteen met inscriptie. Verstopt in het voetpad 
langs het water liggen 16 bronzen plaquettes met gedachtenwolkjes over 
oorlog en vrede naar een ontwerp van de Zoetermeerse kunstenares 
Yvonne Grevers.

Aan de rand van het park is een aantal fraaie woonhuizen gelegen, waar-
onder het modernistische woonhuis aan de Julianalaan 1,  een ontwerp 
van Jan Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld.

In ‘t Nieuwe Huis, het verenigingsgebouw van Oud Soetermeer, wordt in 
de tentoonstelling ‘Van dorp tot groeistad’ aandacht besteed aan het Wil-
helminapark. Hier is ook een flyer over het Wilhelminapark verkrijgbaar. 
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18. Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
Bouwjaar 1972-1976
Architect: J. Van den Broek en J. Ba-
kema

Bij een nieuwe stad horen ook nieuwe 
scholen. Daarom werd aan de noord-
kant van de wijk Palenstein een zone 
voor middelbare scholen gepland. In de jaren 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 Ba-
kema 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 verdie-
ping met elkaar verbonden door middel van luchtbruggen. 

Van den Broek en Bakema zijn bekend van hun ontwerpen van de Lijn-
baan in Rotterdam en de Aula van de Technische Universiteit in Delft. 
Zij ontwierpen vanuit de modernistische traditie: verschillende functies 
worden ondergebracht in een eigen volume. Dit sloot ook aan op de prin-
cipes van het Daltononderwijs. In de vormgeving wordt afgeweken van 
de strakke geometrie die het modernisme kenmerkt. Ronde vormen heb-
ben hun intrede gemaakt in de afgeronde hoeken van de bouwdelen, de 
ronde traphuizen en de rechthoekige bovenlichten van de eerste verdie-
ping met afgeronde hoeken.

Het Erasmus College is meerdere keren verbouwd. De drie oorspronke-
lijk vrijstaande volumes worden nu op de begane grond verbonden door 
nieuwbouw. Er zijn o.a. een atrium, een kantine, een theaterzaal en extra 
lokalen toegevoegd. De oorspronkelijke indeling van de school is ver-
dwenen, maar de hoofdopzet en de vormgeving van Van den Broek en 
Bakema is nog wel duidelijk herkenbaar.
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19. Voormalig Monuta rouwcentrum
Van Aalstlaan 24
Bouwjaar: 1976
Architect: N. van der Stelt

Een rouwcentrum was in de jaren ze-
ventig een nieuw type gebouw. Door 
de toenemende ontkerkelijking ont-
stond de behoefte aan een neutrale 
ruimte om afscheid te nemen in plaats 
van een kerkelijk gebouw. Een rouw-
centrum 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 
toekomstige opbaarcapaciteit van het ziekenhuis en de bejaardentehui-
zen, 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. Afge-
sproken werd dat Monuta de enige in de branche in de gemeente zou 
worden en blijven, maar dat het rouwcentrum wel aan anderen ter ge-
bruik zou worden gesteld.

De Amersfoortse architect Nic van der Stelt kreeg de opdracht het Zoe-
termeerse rouwcentrum te ontwerpen. Van der Stelt werd beïnvloed door 
de zogenaamde 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 
structuralistisch, paviljoenachtig laag gebouw dat werd opgetrokken in 
ambachtelijke baksteen. De stijl verwijst naar de Scandinavische bak-
steenarchitectuur uit de jaren ’50-70 en heeft invloeden van de antropo-
sofie. Van der Stelt bouwde meer dan 15 rouwcentra, o.a. in Bussum, 
Soest en Bunschoten.

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

Om de groei van de nieuwe stad Zoetermeer nauwlettend te kunnen vol-
gen is door de afdeling Stedenbouw van de gemeente dertig jaar lang 
gewerkt aan een maquette van alle delen van de stad. In een eigen werk-
plaats waren verschillende maquettebouwers jaar na jaar bezig Zoeter-
meer vorm te geven in hout en perspex. De tekeningen van alle bouw-
aanvragen 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 al-
leen 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 be-
hoed. Sinds 2019 wordt het gerestaureerd door vrijwilligers en is het te 
zien tijdens Open Monumentendag in het voormalige IBM-gebouw. 

Hier is ook een tentoonstelling te zienover de architect Jan Sterenberg , 
de Zoetermeerlijn en de film “Zitkuilen, schrootjes en punaises” over het 
wonen in de jaren zeventig.
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21. 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. We-
gerif in samenwerking met de Delftse hoog-
leraar C. Visser en gemeente-opzichter A.H. 
Goldberg. De opdracht voor de bouw werd ge-
geven door de Stichting Drinkwaterleiding De 
Tien Gemeenten. In 1921 hadden op initiatief 
van Zoetermeer en Zegwaart tien gemeenten 
plannen voor een waterleiding vanaf de Was-
senaarse duinen ontwikkeld. Om druk op de 
leiding te krijgen was een bak met water op 
grote hoogte nodig en dat werd de waterto-
ren. 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 gesteld. 

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 af-
voer, 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 koepeldak. Het gebouw krijgt binnenkort een nieuwe functie. 
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22. Daktuinen Savelsbos
Savelsbos 1-318
Bouwjaar: 1974
Architect: Architect: Leo de Jonge

Savelsbos is één van tien flats die los-
jes verspreid staan in het parkachtige 
landschap van de Bossenbuurt-Oost, 
het hoogbouwgebied van Meerzicht. De 
flats en de buurt zijn typische producten van het naoorlogse functiona-
lisme dat werd gekenmerkt door grootschalige systeembouw. Negen van 
de tien grote galerijflats zijn ontworpen door architect Leo de Jonge. De 
flats zijn gerealiseerd in de periode 1971-1974. Savelsbos en Zalkerbos 
zijn gebouwd volgens het Era-bouwsysteem van bouwonderneming J.P. 
van Eesteren dat in de jaren ’60 een revolutie in giet- en tunnelbouw te-
weegbracht, omdat er met dit systeem veel sneller gebouwd kon worden 
en in grotere aantallen en eenheden. De giet- en tunnelbouw bracht een 
enorme schaalvergroting met zich mee. Een aantal andere flats is gerea-
liseerd door bouwonderneming Intervam.

De galerijflats van Leo de Jonge kenmerken zich door een (relatief) geva-
rieerd silhouet en levendige gevelarchitectuur, onder andere door middel 
van deels schuin uitstekende balkons. Savelsbos is met een lengte van 
zo’n 275m een indrukwekkende verschijning. Architect De Jonge heeft 
met variatie in balkons en bouwhoogte getracht de enorme massa te ver-
zachten.

De galerijflat heeft een klassieke opbouw van een vrij gesloten plint met 
bergingen en daarboven woonverdiepingen. Het volume loopt trapsge-
wijs in hoogte op van negen naar veertien bouwlagen, waarbij de hoogste 
bouwdelen zich ter plaatse van de scharnierpunten bevinden. Daardoor 
heeft de galerijflat geen doorlopende strakke daklijn, wat vrij zeldzaam is 
voor dit type flats. 

Als enige flat in de Bossenbuurt heeft Savelsbos nog de grote, één laag 
hoge parkeergarage die in oppervlak bijna dubbel zo groot als het grond-
vlak van de flat is. Het dak van de garage was vanaf de oplevering over 
het gehele oppervlak ingericht als een recreatieve daktuin, met bosscha-
ges, bloemperken, een ligweide, boomranden, zitbanken, een speeltuin, 
een vijver, vele terrassen en talloze wandelpaden. Het tuinontwerp was 
gebaseerd op rondingen en vloeiende lijnen. De daktuin biedt een mooi 
uitzicht en de bewoners konden een waakzaam oog houden op de spe-
lende kinderen. 
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23. Daktuin Forum Stadhuis
Stadhuisplein 1
Bouwjaar: 2022

Op een plat dak van het stadhuis (5e 
verdieping aan de Stadhuispleinkant) is 
sinds kort een ‘vierkleuren’ voorbeeld-
dak gerealiseerd. Het doel hiervan is 
om de vele mogelijkheden die (platte) 
daken bieden aan een breed publiek te 
laten zien. Om op die manier zoveel mogelijk anderen te inspireren om 
ook in hun dak/daken te investeren. De ervaring leert dat het daadwerke-
lijk zien en beleven namelijk enorm bijdraagt aan de bewustwording van 
de potenties die daken bieden.

Op Open Monumentendag kunt u onder begeleiding van leden van het 
dakenteam van de gemeente (LG Architecten, Urban Jungle en een heu-
se dakenambtenaar) zelf een kijkje nemen op het voorbeeld-dak van de 
gemeente. In een nutshell treft u er verschillende functies van daken aan, 
zoals:
• Klimaatadaptatie/biodiversiteit (met een keur aan vooral deze maan-

den bloeiende bloemen, planten en zelfs bomen) = GROEN DAK;
• Waterberging (inclusief een ingenieus irrigatiesysteem) = BLAUW 

DAK;
• Duurzame energieopwekking (door middel van zonnecollectoren) = 

GEEL DAK;
• Ontmoeting (aan de hand van moderne en gezonde werkplekken) = 

ROOD DAK.

Tijdens uw bezoek geeft het dakenteam graag antwoord op al uw moge-
lijke vragen, waaronder: wat doet de gemeente, wat doen anderen, maar 
vooral ook wat kun je zelf doen? En meer in detail kunt u ook vragen stel-
len over toe te passen bouwtechnieken, dak-technieken en de wet- en 
regelgeving die erbij komt kijken.

Ontdek wat er allemaal mogelijk is op de vele platte daken van de Bin-
nenstad, maar ook elders in de stad en op uw eigen dak! Reserveren 
voor een bezoek: 

Ga naar de website www.architectuurpuntzoetermeer.nl.
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24. Optreden Kunst & Vriendschap
Dorpsstraat 110 – 116 
(zie programmaoverzicht)

Op het sfeervolle plein aan de Dorpsstraat, bij de oude muziekschool, 
speelt de fanfare Kunst en Vriendschap. Dit is een van de oudste cul-
turele verenigingen van Zoetermeer, opgericht in 1897 met een sectie 
slagwerk, bigband en fanfare. 

Bij de oprichting kreeg Kunst en Vriendschap van de toenmalige bur-
gemeester 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 genomen. Omdat deze moest worden gehuurd is daar uiteindelijk 
maar kort gebruik van gemaakt. 

Zie ook https://www.muziekverenigingkenv.nl
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Monumenten  op de kaart
 
1. Oude Kerk, Dorpsstraat 59    
 
2. Nicolaaskerk en begraafplaats, Dorpsstraat 24 

3. Adventskerk, Julianalaan 3 

4. Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

5. Vredekerk, Zwaardslootseweg 44

6. Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde,  
 Antigoneschouw 33

7. Ichtuskerk, Parkdreef 258

8. Morgensterkerk, Nassaulaan 1

9. ‘t Nieuwe Huis, Dorpsstraat 132    

10. Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a

11. Kunstgarage Franx,  Vlamingstraat 1 - 3

12. Speelboerderij Het Buitenbeest, Voorweg 93

13. De Balijhoeve, Kurkhout 100

14.  Zoete Aarde, Broekwegzijde 195

15. Hof van Seghwaert, Gaardedreef 169 / Zegwaartseweg bij 60

16. De Stadstuin Waranda 18 -42, Stadshart

17. Wilhelminapark

18. Erasmus College, Van Doorneplantsoen 31

19. Voormalig Monuta rouwcentrum, Van Aalstlaan 24
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20.. Stadsmaquette, Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw)

21. Watertoren De Tien Gemeenten, Derde Stationsstraat 369

22. Daktuinen Savelsbos, Savelsbos 1 - 318

23.  Daktuin Forum Stadhuis, Stadhuisplein 1

24. Optreden Kunst & Vriendschap, Dorpsstraat 
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Fietsroute Noord 10 km 
Wij starten bij de hoek Zwaardslootseweg/Europaweg bij de Vredekerk (1). Links 
ziet u het gebouw van de AIVD, het voormalig ministerie van onderwijs (2), ont-
worpen door Mastenbroek en Rosdorff in1976. De Zwaardslootseweg volgen, 
bij de rotonde met de Broekwegschouw vindt u aan de Antigoneschouw de Chi-
nees Evangelische Kerk (3), rechtdoor de Broekwegzijde volgen, hier komt u 
langs natuurtuin De Zoete Aarde (4). De Broekwegzijde volgend fietst u door het 
winkelcentrum De Leyens (5) van Architectenbureau Spruit, De Jong, Heringa. 
Rechtdoor de Broekwegkade volgen tot het gemaal De Leyens (6), rechtsaf de 
Galjoenkade op, de Buiskade en Fregatwerf volgen. Daar vindt u het Fregat (7) 
ontworpen door Ton Alberts in 1983. Bij de Werflaan linksaf en gelijk weer rechts-
af fietspad de Surflaan op, onder de Aziëweg door en rechtsaf het Langeland 
fietspad op, langs de Leidsewallenwetering. Bij het Podiumpad, net na de sprin-
terlijn linksaf, over de Leidsewallen en gelijk rechtsaf het Leidsewallenpad op. 
Hier ziet u aan de overkant de Lissenvaart (8), ontworpen door Knoop en Nieuw-
veld in 1981. Linksaf bij de Waterbiesvaart. Einde weg linksaf de Vaartdreef op 
en daarna rechtsaf de Pitrusvaart in. Einde van de weg linksaf de Weteringdreef 
en eerste rechts het Ligusterpark. Links vindt u het Clematispark (9) ontworpen 
door werkgroep Brinkman in 1978 en het Brempark (10) van Passchier en Van-
dersteen uit 1978, daarna eerste rechts het Vuurdoornpark in: achter de huizen 
vindt u het Vuurdoornpark van Carel Weeber(11). Het Vuurdoornpark vervolgen 
tot aan de Parkdreef. Bij de Parkdreef linksaf tot Ichthuskerk (12) van Verdonk en 
Huurman, daar rechts tot het Tochtpad, hier linksaf het Tochtpad op. Bij de Veld-
dreef rechtsaf, gaat over in de Akkerdreef, met de bocht mee, daar vinden we het 
Scheveningse Dorp (13) ontworpen door Den Dulk en Westerduin in 1979. Blijf 
nog steeds de Akkerdreef. Bij de Erwtenakker linksaf, einde van de Erwtenak-
ker fietspad het Akkerpad op richting de Zegwaartseweg. Bij de Zegwaartseweg 
rechtsaf. Iets verderop komt u langs perenboomgaard Hof van Seghwaert (14). 
De Zegwaartseweg vervolgen. Voor het viaduct met de Australiëweg rechtsaf het 
Kangeroepad op, gelijk linksaf het fietspad langs de Van Aalstlaan op, aan de 
overkant vindt u het Monutagebouw (15). Fietspad blijven volgen langs de Van 
Aalstlaan tot aan de Du Meelaan, bij de Du Meelaan linksaf. Aan de gevel van 
het Castellum vindt u het slavernijmonument ontworpen door de Zoetermeerse 
kunstenares Wonny Stuger (15). Daarna links af de Ambachtsherenlaan op, hier 
vindt u de Tangogarage (17). Einde van de Ambachtsherenlaan fietspad richting 
de Osylaan op. Op de Osylaan rechtsaf. In de bocht rechtsaf fietspad het Aga-
thapad op. Voor Leidsewallenwetering rechtsaf naar het Van Doornenplantsoen. 
Hier komt u langs het Erasmus College (18). In de bocht rechtdoor het fietspad 
op, het water blijven volgen tot het einde van het fietspad, linksaf het Kangeroe-
pad op. Op het 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.

Fietsroutes Post 65
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Fietsroute  Noord (10 km)
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Fietsroute zuid 10 km
Wij starten bij watertoren De Tien Gemeenten (1). Wij starten in noordelijke rich-
ting op fietspad het Brede Akkerpad, richting winkelcentrum Rokkeveen. Onder 
de bebouwing door, de Juweellaan oversteken en rechtdoor naar de Reginagang. 
Hier vindt u nog een oude grenspaal (2) in de middenberm tussen de bomen, 
vervolgen tot aan het winkelcentrum. Bij de Nathaliegang linksaf, na het parkeer-
terrein rechtsaf het fietspad op. Bij de T-splitsing het fietspad links. Rechtdoor 
naar de Florasingel, daarna Acaciazoom, rechtsaf brug over en eerste links Mo-
rapad. U rijdt nu op het oude Floriadeterrein. Rechts op de dijk reed ten tijde van 
de Floriade een treintje. Links ziet u de follies en rechts diverse kunstobjecten 
en de rozentuin (3), aangelegd voor de Floriade met bijzondere rozen. Op de 
rozentuin staat nog een gebouwtje dat het bijenhuis was ten tijde van de Flori-
ade. Rechtdoor het fietspad volgen tot de t-splitsing. Rechtsaf Woudlaan, na de 
dijk linksaf Kurkhout. richting kinderboerderij De Balijhoeve (4) van architecten-
bureau Van Amerongen Reusen Stalenhoef. Links ziet u nog een peilstok (5) met 
de waterhoogte. Voor de kinderboerderij linksaf en op het fietspad rechts. Op 
het Balijpad ziet u rechts 4 heuvels die 4 landtypes (6) voorstellen van nat naar 
droog, ook een overblijfsel van de Floriade. Aan het einde rechtsaf het Balijpad 
en links aanhouden naar de fietsbrug over de A12. A12 oversteken. Einde van 
de fietsbrug linksaf en daarna gelijk rechtsaf. Fietspad het Koepeltjespad op en 
daarna links aanhouden, Meerzicht in. U bevindt zich nu in de Koepeltjesbuurt 
(7) ontworpen door Benno Stegeman in 1972. Einde van het fietspad rechtsaf 
tot Westergo, u fietst nu langs het Pleintjesplan (8) van Leo de Jonge uit 1969, 
daar gaan we rechtsaf. Westergo volgen tot aan de Meerzichtlaan, daar rechtsaf, 
onder de sprinterlijn door en bij splitsing links aanhouden, rotonde rechtdoor naar 
het Kerkenbos. In de bocht gaan we rechtdoor het fietspad op, u rijdt nu langs 
de Regenboogschool. Voor de waterpartij links aanhouden, het fietspad richting 
Voorweg op. Bij de Voorweg rechtsaf de Voorweg op. Hier vindt u Speelboerderij 
Het Buitenbeest (9). De Voorweg uitrijden, J.L. van Rijweg oversteken, de Vla-
mingstraat volgen richting de Bijdorplaan. Daar gaan we in de bocht linksaf het 
fietstunneltje in en boven rechtsaf de Vlamingstraat in, dan de Dorpsstraat. Hier 
vindt u o.a. de Nicolaaskerk (10), de Oude Kerk (11), het optreden van Kunst & 
Vriendschap (12) en ’t Nieuwe Huis (13). Bij de Eerste Stationsstraat rechtsaf,dan 
Julianalaan rechts ingaan. rechts van u bevindt zich het Wilhelminapark (14). ein-
de Julianalaan linksaf Nassaulaan Daar vindt u de Morgenster (15), dan linksaf 
Oranjelaan tot de stoplichten linksaf Eerste Stationsstraat. De Stationsstraat is 
één van de historische straten van Zoetermeer met diverse monumenten zoals 
Molen De Hoop (16), u kunt hier een kijkje nemen, en diverse woonhuizen. Bij de 
molen  De Hoopgaan we rechtsaf de Molenstraat in. Einde van de Molenstraat 
rechtsaf de Rokkeveenseweg Zuid op. De Rokkeveenseweg Zuid volgen langs 
de Rioolwaterzuivering (17). Tunneltje onder de A12 in en steeds rechtdoor fiet-
sen. Bij de Paletsingel gaat u rechtsaf. Daarna linksaf de Geel Groenlaan in. Aan 
het einde van de Geel Groenlaan de Spectrumsingel oversteken en het park in. 
Na de fietsbrug rechtsaf fietspad het Brede Akkerpad op, de Prismalaan overste-
ken en rechtdoor. In bocht van het fietspad linksaf naar de Watertoren De Tien 
Gemeenten en bent u weer terug op de plek, waar u gestart bent.
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Fietsroute  Zuid (10 km)
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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 brengen door middel van een historisch informatiebord. Deze traditie heeft tot 
op heden de volgende informatieborden opgeleverd. Op de plattegrond zijn deze 
locaties aangegeven.

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 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 stationsoverkap-
ping. 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 
Willem 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 mar-
keert 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 
Oosterheem, Burgemeester Middelberglaan 2. De landscheiding is een stelsel 
van aaneensluitende 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 
boomgaard.

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 Wes-
tergo. De woningen zijn ontworpen in 1969 door Benno Stegeman. De wijk heeft 
een opvallende bouwstijl en stedenbouwkundig plan. Het is een beschermd 
stadsgezicht.

Schuilkerk
Vlak bij de locatie van dit bord langs de Amerikaweg bij Intratuin lag een schuil-
kerk. 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 
geschiedenis 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 wete-
ring als transport route en het gebruik van de wetering als was plaats.

Woondekken Buytenwegh
De woondekken in Buytenwegh zijn ontworpen door de Groningse architect Jan 
Sterenberg en zijn een voorbeeld van experimentele woningbouw uit de jaren 
zeventig. Het bord staat aan de Muzieklaan ter hoogte van de Fletcher Hender-
sonrode.

boekje open monumentendag 2022.indd   67boekje open monumentendag 2022.indd   67 10-8-2022   09:28:1110-8-2022   09:28:11



68

6

5

4

3

2

7

1

Ambachtsheerlijkheid

Dorpsstraat (1)

Stalen spanten uit 1907

Remonstrantse kerk

Dorpsstraat (2)

Huis te Palenstein

Pilatusdam

1

7

6

5

4

3

2

Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Ardito is sponsor van de digitale scans van onze monumenten. Op 
dit moment zijn Molen De Hoop, de toren van de Oude Kerk en de Pel-
grimskerk gescand in 3D. http:/www.ardito.eu/omd079

Vereniging Dorpsstraat Vastgoed BIZ 
is sponsor van het optreden van Kunst & Vriendschap. De optredens 
vinden plaats om 13.00 en 14.00 uur. Locatie zie flyer met het program-
ma.

Open Momumentendag Zoetermeer 2021 
wordt gesponsord door:
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