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Nieuw asfalt voor 
rotonde Heemlaan 
en Aruba
De rotonde aan de Olof Palmelaan, ter 
hoogte van de Heemlaan en Aruba, is 
toe aan nieuw asfalt. Dit gebeurt van 22 
augustus tot en met 9 september. Ook 
de fiets- en voetgangersoversteken 
komen hoger te liggen voor meer 
veiligheid. Voor verkeer geldt een 
omleiding. De omleidingsroute is te 
vinden op de borden langs de weg. 

Zin in een avondje 
springen?
Komt u ook naar de jumpnight 
op vrijdagavond 19 augustus bij 
Speelboerderij Het Buitenbeest? Van 
19.00 tot 21.30 uur kunnen kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar zich uitleven 
met verschillende luchtkussen- en 
springspelletjes. Inschrijven is 
verplicht en kan via het formulier dat 
u kunt ophalen bij Speelboerderij Het 
Buitenbeest. Deelname kost € 3,00. 
Heeft u een speelmeerpaspoort? 
Dan krijgt u 50% korting. Heeft u een 
Zoetermeerpas? Dan mag u gratis 
deelnemen.  

Zomerpret in Zoetermeer
Benieuwd naar alle zomeractiviteiten in 
Zoetermeer? Kijk op 
www.zoetermeer.nl/zomerpret. 

Schuldhulp
verlening voor 
ondernemers
Door de coronacrisis kregen veel 
ondernemers en zzp’ers te maken 
met financiële zorgen. Ondernemers 
met schulden kunnen – net als andere 
mensen met problematische schulden 
– rekenen op hulp bij schulden. Wacht 
daar niet te lang mee. Maak snel 
een afspraak met een consulent om 
samen naar oplossingen te kijken. Zo 
voorkomt u dat u meer schulden krijgt. 

Afspraak maken?
Wilt u meer weten of een afspraak 
maken? Kijk op 
www.zoetermeer.nl/hulp-bij-geldzaken 
of bel met 14 079. 
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Escher in Zoetermeer: van terloops 
gesprek naar project met subsidie
Wist u dat de bekende graficus M.C. 
Escher een boerderij in Zoetermeer in 
bezit had? Escher is een kunstenaar 
die wereldberoemd werd met zijn 
driedimensionale illusiekunst. 
Kunstliefhebber Gerhard ten Hoopen 
ontdekte de band die Escher had 
met Zoetermeer, toen hij in gesprek 
raakte met Zoetermeerder Piet van 
Dorp. ‘Escher bezat vroeger een 
Zoetermeerse boerderij aan de Voorweg. 
De grootvader van Piet nam deze van 
hem over en uiteindelijk erfde Piet de 
boerderij’, vertelt Gerhard. Escher was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog veel op 
de boerderij te vinden met zijn zoons en 
had een goede band met de familie Van 
Dorp. Escher stuurde hen persoonlijke 
brieven en schonk de familie zelfs een 
aantal van zijn kunstwerken. ‘Dit is 
historie, dat moeten alle Zoetermeerders 
weten’, vindt Gerhard. ‘Dankzij de 
projectsubsidie van de gemeente 
kunnen we dit stuk Zoetermeerse 
geschiedenis onder de aandacht 
brengen.’ 

Escher en Zoetermeer
Geïnspireerd door het verhaal van Piet 
ging Gerhard op onderzoek uit, samen 
met de gemeente Zoetermeer. Volgens 
de stadsarchieven was de boerderij 
in het verleden inderdaad in het bezit 
van de familie Escher. Escher erfde de 
boerderij van zijn moeder. Vanaf 1950 
pachtte de familie Van Dorp de boerderij 
van hem. ‘Met de familie Van Dorp heb 
ik veel gepraat over vroeger, ook over de 
oorlogstijden.’ Escher kwam tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met zijn twee zoons 
Arthur en George naar Zoetermeer. Zijn 
derde zoon, Jan, was toen nog te klein. 
Hij liet zijn zoons soms voor een langere 

tijd bij de familie Van Dorp achter. ‘In 
Zoetermeer was het namelijk veiliger dan 
in zijn eigen woonplaats, Baarn. De familie 
Van Dorp bood zijn zoons dan voedsel 
en onderdak. Escher kwam vaak op de 
fiets naar Zoetermeer. Vervolgens fietste 
hij terug naar zijn woonplaats met kilo’s 
bonen, spek en ander voedsel dat hij van 
de familie kreeg. In de oorlog was dat heel 
bijzonder.’ De goede band die Escher had 
met de familie blijkt ook uit alle persoonlijke 
brieven en de kunstwerken die hij aan hen 
schonk. ‘Vaak waren de brieven gericht 
aan bepaalde familieleden. Die waren heel 
persoonlijk. En die kunstwerken zijn nu wel 
tienduizenden euro’s waard.’

Van informatiebord tot tentoonstelling
Gerhard ten Hoopen vroeg bij de gemeente 
Zoetermeer subsidie aan om het verhaal 
kenbaar te maken. ‘Met de projectsubsidie 
van de gemeente Zoetermeer gaan 

we aandacht geven aan dit stukje 
geschiedenis. Het fietspad naast de 
boerderij heet nu al officieel het Escherpad. 
Dit jaar komt er ook een informatiepaneel 
naast de boerderij te staan: een bord 
over de geschiedenis van het landgoed. 
Daarnaast organiseren we volgend jaar een 
tentoonstelling in Zoetermeer. Daarin zijn 
onder andere de persoonlijke brieven van 
Escher aan de familieleden te zien. Ook 
gaan we folders uitbrengen om dit stuk 
Zoetermeerse historie meer bekendheid te 
geven.’

Ook subsidie aanvragen?
Dit project start mede dankzij de 
subsidieregeling culturele projecten van de 
gemeente. Heeft u ook een idee voor een 
cultureel project in Zoetermeer? Misschien 
kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Kijk op 
www.zoetermeer.nl/subsidie-cultuur voor 
de voorwaarden.

Ziekenhuis sluit tijdelijk drie dagen per week de spoedeisende hulp

Vanwege personeelstekort sluit het LangeLand Ziekenhuis vanaf 2 augustus tot 
1 oktober drie dagen per week de spoedeisende hulp. Vanaf die dag moet de 
spoedeisende hulp weer volledig beschikbaar zijn. Het LangeLand geeft op  
www.langeland.nl uitleg over de sluiting. Hier staat ook wat inwoners van 
Zoetermeer moeten doen als zij gebruik moeten maken van de spoedeisende  
hulp op dagen dat deze niet geopend is.

Beslissing LangeLand
De tijdelijke sluiting is een beslissing van 
het LangeLand Ziekenhuis. De gemeente 
heeft geen invloed op dit besluit. 

Wel is de gemeente onaangenaam 
verrast door de tijdelijke sluiting. 
Burgemeester Bezuijen en wethouder Ter 
Laak (zorg) hebben daarom gesproken 

met Pier Eringa, directievoorzitter van 
het LangeLand Ziekenhuis. Tijdens dit 
gesprek zijn de ongerustheid, zorgen en 
vragen van de inwoners, raad en college 
overgebracht. Ook is er samen gezocht 
naar oplossingen. Het ziekenhuis en de 
gemeente Zoetermeer zullen vaker met 
elkaar overleggen. Zo is de gemeente 
op tijd op de hoogte als er problemen 
zijn en kan de gemeente helpen bij de 
uitdagingen op de korte en lange termijn.

De boerderij aan de Voorweg in ca. 1943
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Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Zoetermeer is een stad in 
ontwikkeling. Dit ziet u onder 
andere terug in de 
Zoetermeerse architectuur. 
Een bedrijfspand, een 
woonflat of een huis langs het 
water. Gebouwen in allerlei 
vormen, kleuren en stijlen. Zó 
veelzijdig dat er nog genoeg 
te zien valt. Ontdek de 
nieuwste wijk van Zoetermeer 
met de nieuwe 
architectuurwandeling: 
Oosterheem!

In 1994 werd besloten tot de bouw 
van deze woonwijk met 8.500 
woningen. De bouw van 
Oosterheem startte pas in het jaar 
2000. Met al die woningen kwa-
men ook allerlei voorzieningen. 
Onder andere een groot winkel-
centrum, bedrijven, gezondheids-
instellingen én een verlenging van 
de bestaande Zoetermeerlijn.

Van NS Sprinter naar 
RandstadRail
Vroeger was de Zoetermeerlijn nog 
een zwaar treinspoor waar de NS 
Sprinter gebruik van maakte. De 
ontwikkeling van Oosterheem 
maakte plaats voor een nieuwe 
ontwikkeling in dit vervoerstraject: 
de veel lichtere RandstadRail. Deze 
lightrail tramverbinding met Den 
Haag is in Oosterheem tot aan de 
halte Javalaan opgetild op palen. 

Wandel met deze route op zak 
onder de bijzondere verbinding 
door. 

Bijzondere locaties
De wandeling leidt u langs vele 
mooie plekken. Van Het Veld naar 
De Hoven, via De Waterrand, De 
Wadi en over de Heemkanaalkade 
naar Heemburgh en weer terug 
naar de Willem Dreeslaan. Langs 
deze route komt u veel mooie 
gebouwen tegen die allemaal een 
eigen verhaal hebben. Zo is het 
kantoorgebouw ‘Sasma’ in 2022 
genomineerd voor de 

Zoetermeerse Gemma Smid archi-
tectuurprijs. Ontdek ook meer over 
de ‘Agora’ (de marktplaats), ook 
wel de ‘Ovaal’ genoemd. Dit is een  
appartementencomplex dat 
bestaat uit vier losstaande delen. 
Samen vormen die een ovaal op 
de kaart en omsluiten ze een 
groene ‘agora’, oftewel binnen-
plein. De Rotterdamse architect 
Theo Verstralen vond zijn project 
‘bijzonder geslaagd’. ‘Het is fantas-
tisch om te zien dat bewoners voor 
hun deur koffie drinken, genietend 
van de omgeving en de kinderen 
die op de binnenplaats spelen.’ 

Meer bijzondere plekken
En zo zijn er nog veel meer bijzon-
dere plekken. Op de routekaart 
van de architectuurwandeling 
Oosterheem leest u alles over 
maar liefst 15 bijzondere gebou-
wen in de wijk.  

Over de route
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/
oosterheem vindt u de routekaart. 
De route is 6,4 km en begint bij 
RandstadRailhalte Willem 
Dreeslaan. Onderweg een mooie 
foto gemaakt? Deel ‘m met 
#Zoetermeerisdeplek.

Ontdek Architectuurwandeling Oosterheem

De top 5 parken in Zoetermeer
Burgemeester Hoekstrapark
Ontdek het Burgemeester 
Hoekstrapark in Rokkeveen. Het park is 
in de jaren negentig ontstaan rondom 
de watertoren, die in 1928 is gebouwd. 
Nadat u de heuvel hebt beklommen 
kunt u bij Dekker Sport genieten van 
een verfrissend drankje. Een heuvel, 
vraagt u zich af? Jazeker, het park ligt 
namelijk zo’n anderhalve meter lager 
dan de watertoren zelf!

Wilhelminapark
Het Wilhelminapark is het oudste park 
van Zoetermeer. Langs de langgerekte 
vijver vindt u naast een oorlogsmonu-
ment de originele bewoners van het 
park: de oude bomen. Deze geven het 
herdenkingspark een serene uitstraling. 
Na een wandeling door het historische 
park zin in een kopje koffie of thee? 
Steek dan het bruggetje over en u bent 
zo in de gezellige Dorpsstraat! 

Van Tuyllpark
In het zuidoosten van Zoetermeer ligt 
het Van Tuyllpark. Dit park is met zijn 
vele groen en sprookjesachtige treur-
wilgen een lust voor het oog. Een 
mooie plek voor een wandeling dus! 
Daarnaast kunt u er ook heerlijk buiten-
sporten in het outdoor fitnesspark.

Westerpark
Het Westerpark is het grootste park van 
Zoetermeer en is eerder te omschrijven 
als een groot recreatiegebied. Het vele 
water in het park zorgt ervoor dat het 
gebied zo groen is. U vindt hier sport-
velden, een golfbaan, een bowling-
baan, een speeltuin, picknickvelden en 
ruiterpaden. Afgewisseld met bosge-
bieden, bloemrijke graslanden, prach-
tige houtsingels en de bijzondere 
Natuurtuin.

Binnenpark
Aan de rand van de wijk De Leyens 
vindt u het Binnenpark. Het is een park 
waar u veel groen, kleine waterpartijtjes 
en zelfs een paar verstopte totempalen 
vindt!

Meer tips
Kortom, genoeg groen om te ervaren 
in Zoetermeer. Neem voor meer tips 
een kijkje op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/natuur en 
laat u inspireren!

‘Het waait flink, maar door de temperatuur 
is het alsnog heerlijk hardloopweer.” De 

foto van de week is van @dutch.run.fun. Een 
mooie foto die laat zien dat u heerlijk kunt hardlo-
pen in de natuur van Zoetermeer. Waar gaat u 
het liefst hardlopen? Deel de foto met 
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien 
komt de foto hier binnenkort voorbij!

UITagenda

The French Dispatch  
Filmhuis Cameo 
In de kleine zaal van het 
Stadstheater vindt u 
Filmhuis Cameo. Hier bekijkt 
u films met een maatschap-
pelijk thema die u bijblijven. 
Woensdag 17 augustus 
draait de film ‘The French 
Dispatch’. The French 
Dispatch presenteert een 
collectie verhalen uit de 
laatste uitgave van een 
Amerikaans tijdschrift dat in 
de 20ste eeuw in een fictief 
Frans stadje gemaakt werd. 
De hoofdrollen worden 
vertolkt door: Benicio del 
Toro, Adrien Brody, Tilda 
Swinton, Léa Seydoux, 
Frances McDormand en 
Timothée Chalamet.

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer 
activiteiten en evenementen 
in Zoetermeer? 
Neem een kijkje op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda!  

17
aug


