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Beste lezers, 
 
Na een meer dan geweldige zomer, met hoge temperaturen, kregen we waarschuwingen te horen om 
spaarzaam met water om te gaan. Rivieren kregen hun laagste waterstand, sommige sloten, vennen en 
plassen kwamen droog te staan, dus was ik nieuwsgierig hoe het met het waterpeil in en om Zoetermeer 
zou zijn. 

Aan de hand van het boekje “Vijf meter onder N.A.P.”, van Ton 
Vermeulen, wil ik u daarover informeren. 
Zoetermeer voert al eeuwenlang strijd tegen het water, we 
hebben er te veel van en we hebben het nodig voor ons 
bestaan. De wetering langs de Zegwaartseweg is zeer 
belangrijk voor onze waterhuishouding. Zonder deze vaart zou 
er geen waterscheiding meer bestaan tussen de 
hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland, omdat de 
waterpeilen van elkaar verschillen. Indien we geen sloten, 
vijvers en gemalen zouden hebben, kwamen de omliggende 
polders onder water te staan. 
De waterhuishouding rondom Zoetermeer gaat terug tot in de 
13de eeuw. Toen ontstonden de hoogheemraadschappen -  
Rijnland, Delfland en Schieland. Daarvoor had men op 
plaatselijk niveau over de aan- en afvoer van water besloten. 
Het gebied van Rijnland lag iets hoger dan de andere gebieden 
en voerde het teveel aan water af op de Oude Rijn en op het 
IJ. De andere hoogheemraadschappen waterden af via het 
zuiden. Om geen last te hebben van elkaars water èn om het 
zeewater bij stormvloeden te 

kunnen keren, werden er regionale waterkeringen tot stand gebracht tussen 
de genoemde hoogheemraadschappen. 
De tijd vóór de hoogheemraadschappen waren de schout en schepen 
verantwoordelijk voor de waterstanden van hun gebied en zij inden ook de 
belastingen. Toen de hoogheemraadschappen waren opgericht, maakten zij de 
regels en inden zij ook de belastingen. Er werden landscheidingen aangelegd, 
als waterkering, omdat de waterniveaus in de gebieden verschilden. Voor de 
echte bescherming tegen het buitenwater zorgden de zee- en rivierdijken.  
In 1574 werden de dijken moedwillig doorgestoken om de Geuzen varend tot 
de grenzen van Leiden te brengen. Dat gebeurde ook in Zoetermeer. De 
Spanjaarden hadden hun kampementen bij de Voorweg en de Geuzen 
moesten toen omkeren om bij de Zegwaartseweg te komen. Nabij Benthuizen 
werd toen bij de landscheiding de dijk doorgestoken en de Geuzen voeren 
naar Leiden, waar ze Leiden ontzetten. De brug bij boerderij ’t Geertje is    
daarnaar genoemd. 
De Landscheiding tussen Rijnland en Delfland liep vanaf de kust over de dam 
in de Vliet onder Leidschendam bij Wilsveen de Wilde Venen in onder de naam 
Hoevenzijdwinde. 
De waterschappen en hoogheemraadschappen spelen nog steeds een grote rol 
in Nederland. Zij controleren de lokale overheden en innen de belastingen. Zij 
zorgen ook dat we “droge voeten” houden. 
 
 

Zoetermeer    Nr. 76 



Luchtfoto van het gebied rond de Landscheidingsweg en Rijksweg A4 gezien naar het 
zuiden. Links de Middenweg, overgaand in de Polderweg, en van links (midden) naar 
rechts de Broekweg. Leidschendam 1987. 
 
 
 

 
DE POLDERS 
De bekende molen in de Eerste Stationsstraat, korenmolen De Hoop, kent iedereen. Rondom, in de polders 
van Zoetermeer stonden vroeger ongeveer dertig watermolens, die met andere molens het Hollandse 
landschap zijn wereldwijde roem hebben gegeven. Zonder deze molens hadden we nu nog moerassen, 
vennen en plassen in het gebied staan. 
Vóór 1460 verscheen de eerste watermolen in de Binnenwegse Polder, die met windkracht en een 
scheprad het water uit het laag gelegen gebied naar een hoger gelegen vaart kon brengen. In het begin 
liep een paard in de rondte of dreven simpele wieken het rad aan. In de 17de eeuw deed de vijzel haar 
intrede. U kunt zo’n modern vijzelgemaal zien in de wijk De Leyens. 
In 1614 werd als eerste het Zoetermeerse Meer drooggemalen. Drie molens met scheprad werden op een 
rij gezet. De onderste molen sloeg het water over naar de middelste molen en de bovenste molen schepte 

het water in de ringvaart. In de 19de eeuw nam de 
stoommachine de rol van wind en wieken over. In de 20ste 
eeuw werd dat gedaan door de diesel- en elektromotor. De 
wieken werden van de molens gehaald en de afgeknotte 
onderbouw bleef staan. Slechts drie molens hebben de tand 
des tijds kunnen weerstaan, de molengang bij Wilsveen. 
Tot 1974 kende Zoetermeer zeven afzonderlijke polders, elk 
met een eigen bestuur dat weer verantwoording schuldig 
was aan het hoogheemraadschap waarbinnen de polder 
gelegen was. Vanaf 1974 namen de hoogheemraadschappen 
Schieland en Delfland het beheer van hun polders over. 

Rijnland daarentegen verenigde de polders in een aantal waterschappen. Hierdoor ontstonden fusies en 
alle polders van Rijnland kwamen onder het waterschap van Wilck & Wiericke terecht. Inmiddels krijgen we 
weer de waterschapsbelasting van Rijnland. 
De polders van Zoetermeer liggen zo’n vijf meter onder de zeespiegel. De veengrond is eeuwenlang 
afgegraven tot aan de kleigrond, waardoor de grote waterplassen ontstonden die drooggemalen moesten 
worden. Vanaf de 17de eeuw zijn de polders omringd door dijken en weteringen. In de drooggemalen 
Binnenwegse Polder is de laatste wijk van Zoetermeer gebouwd, nl. Oosterheem. 
 

           
Oud gemaal de Nieuwe Polder     Gemaal De Leyens                        Gemaal Palensteijn 
 
Toen de polders droog kwamen liggen, kon het land gepacht of gekocht worden. Sloten werden aangelegd 
die gelijktijdig als erfgrens konden dienen. Met name veeteelt en ook akkerbouw werd het domein van de 
boer. De Zoetermeerse boeren leverden de melk aan de grote producenten Nutricia en Brinkers en aan  
boterboeren, zoals Van der Spek en Van der Tang. Er waren meer dan 100 boterboeren rondom 
Zoetermeer. 
De boer moet het water rondom zijn land vrijwaren van aangroei, dus zien we dat sloten en vaarten 
worden leeggehaald. 
 
(met tekstfragmenten uit: Vijf meter onder N.A.P. van Ton Vermeulen – foto’s HGOS)            Niek Thoen 
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Agenda oktober 2018 
 
Hieronder treft u de laatste activiteiten aan die wij voor 2018 op het programma hebben staan. Wij kunnen 
terugkijken op een geweldig seizoen, waarin wij u hebben mogen begroeten om historische kennis op te 
doen over Zoetermeer in al haar facetten. Uiteraard gaan wij in de wintermaanden werken aan een nieuw 
seizoen in 2019. Uiteraard blijven wij u voorzien van informatie in onze maandelijkse Nieuwsbrief. 
 

Voor alle fietstochten en wandelingen is het vertrek vanaf de Dorpsstraat 7, tenzij anders vermeld. 
 

Woensdag 3 oktober 
Wandeling – Hoogtepunten uit de Zoetermeerse 

geschiedenisroute, vertrek  om 10.00 uur. 

De route loopt van de Vlamingstraat en het  
Cambridgepad naar de Markt. Onderweg is er 
aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen. Verder 
via de Dobbe naar de Leidsewallen en de Dorpsstraat. 
We staan stil bij de beide kerken en het eregraf bij 
Oude Kerk en het monument in het Wilhelminapark. 
We praten over de verdwenen gasfabriek. 
 

Woensdag 10 oktober 
Koetstocht Pioniersroute – Vertrek bij restaurant De 

Sniep, Broekwegschouw 211, om 10.00 uur. 

De route gaat richting de Meerpolder, voor het verhaal 
over de droogmaking, naar de Voorweg. Na een flinke 
rit over deze oude weg een korte stop ter hoogte van 
het Panamapad, voor het verhaal van de strijd tussen 
de Geuzen en de Spanjaarden (de Slag bij 
Zoetermeer). 
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Tenzij anders aangegeven begint elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer, bij ’t Oude Huis aan de 
Dorpsstraat 7, met een korte uitleg. Kosten per wandeling of fietstocht zijn € 5,00 per persoon, te betalen aan de gids, liefst met 
gepast geld betalen. 
 
Dankzij sponsoring van Het Zoetermeerfonds bedragen de kosten van de koetstocht slechts € 15,00 per persoon, incl. koffie of 
thee na afloop. Na akkoord op de aanmelding krijgt u de betaalaanwijzing. De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij hotel-
restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2727 LC Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij 
Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK  Zoetermeer. 
 
De kosten van de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. koffie of thee na afloop. Na akkoord op de 
aanmelding en als zekerheid bestaat over voldoende deelname, krijgt u de betaalaanwijzing. De vaartocht begint en eindigt bij 
kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 2381 NG  Zoeterwoude-Weipoort. 
 
Wie wil deelnemen aan een activiteit van Gilde stadsgidsen kan een mail sturen naar stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of via 
telefoon 079-3313156 of 06-20474612. 
 
Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; informatie eveneens via bovenstaande mail. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of uw e-mail adres wijzigt, wilt u dat dan doorgeven aan: f.n.leeuw@ziggo.nl  

GILDE 
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