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Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wenst u een zeer gezond en
voorspoedig 2019
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Beste lezers,
We staan aan de vooravond van 2019 en we kijken nog even om naar 2018. Het jaar waarin wij u en een
groot aantal familie-, bedrijfs- en schoolgroepen mochten ontvangen, om te wandelen, te fietsen, en/of
een boot- of koetstocht te maken.
In onze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Kees de Jong, onze coördinator, die gelukkig
wel stadsgids blijft. De nieuwe voorzitter, Kees Doodeman, en coördinator Edward ten Hooven, die de
bestuurlijke kant gaat doen, bedankten Kees voor zijn jarenlange toewijding om alles te laten reilen en
zeilen. Uiteraard werd zijn vrouw in de dankbetuiging betrokken.
Ook voor het komend jaar zijn we een mooi activiteitenprogramma aan het samenstellen. U leest daar
meer over in de komende Nieuwsbrieven.
We wensen U een gezond, sportief en sprankelend 2019 toe.
Buitenhuizen
In de zeventiende en achttiende eeuw woonden en verbleven er veel mensen in de grote steden. Ook
trokken velen ernaartoe. Daar was immers werk en kon men handel drijven. Met een beetje geluk kon je er
een aardig bestaan opbouwen. De andere kant van de medaille was dat het in de steden met de hygiëne
niet zo goed gesteld was. Het was er vies en de stank was bijna niet te dragen. Tot diep in de nacht was er
herrie. Daarom was het niet zo gek dat welgestelden buitenplaatsen bouwden en daar een paar keer per
jaar naartoe trokken. Vaak lagen deze huizen aan het water hetgeen ook makkelijk was om personen en
bagage aan te voeren. Maar niet alle buitens waren huizen met grote tuinen. Als het te duur werd, nam
men ook genoegen met een theehuisje. Deze gebouwtjes stonden vaak dicht aan het water. In oude tijden
waren de walkanten nog niet zo sterk waardoor het kon voorkomen dat de eigenaar zijn theehuisje ‘s
morgens in het water zag staan. De Vecht en de Vliet bijvoorbeeld zijn bekend om hun hofstedes. Denk
maar eens aan Hofwijck bij Voorburg waar Constantijn en Christiaan Huygens woonden. Ook Zoetermeer
kende er een paar. Meerzicht en Noorderbosch aan de Voorweg en Visvliet, bij de Dorpsbrug, behoorden
tot die categorie en bestaan nog steeds, zij het met een andere functie.
HOEVE MEERZICHT
Meerzicht is in Zoetermeer een bekende naam. Er bestaat niet
alleen de hoeve, maar er is zelfs een hele wijk naar genoemd.
De naamgeving komt waarschijnlijk van het zicht over het
water dat er lange tijd was. De hofstede staat aan de Voorweg
en stamt uit 1677. De achter het woonhuis gelegen stal is
waarschijnlijk van eerdere datum. Een oude deurbalk geeft het
jaartal 1640 aan. Opdrachtgever voor de bouw was de Delftse
regent Jacob Thierens die ook in het buitenverblijf ging wonen.
Toen de laatste bewoner rond het midden van de twintigste
eeuw de boerderij verliet, raakte het gebouw in verval. In 1977
vond restauratie plaats onder leiding van architect Van der Starre die ook de monumentale trap een nieuw
aanzicht gaf. Later kreeg het pand een andere bestemming, waaronder een trouwgelegenheid. In de loop
der tijd zijn er vele paren getrouwd. Het schoolmuseum zat er ook nog even. Thans heeft het gebouw een
horecabestemming.

HOEVE NOORDERBOSCH
Op de plek van de vroegere boerderij Noorderbosch aan de
Voorweg 228 stond eerder de uit vermoedelijk begin
achttiende eeuw stammende hofstede Delftsigt. Na herbouw
omstreeks 1800 kwam de woning voor ongeveer anderhalve
eeuw in het bezit van de familie Rijneveen. Het verhaal gaat
dat vóór de drooglegging van de nieuwe polder er een
uitspanning was waar de liefhebbers een bootje konden huren
om over het meer achter de woning te varen. Omstreeks 1970
is het huis gerestaureerd en in afzonderlijke wooneenheden
opgedeeld.
VISVLIET
Tot 1728 was Visvliet aan de Dorpsstraat 6 een
buitenhuis. In 1728 werd het verbouwd tot woonhuis
waarin de Haagse dame Johanna Laverdure haar intrek
nam. Zij kon daar volop genieten van de achter het huis
gelegen moestuinen, boomgaard en theekoepel. Zij
woonde er ongeveer zeventig jaar. In het begin van de
twintigste eeuw was de plaats bekend als café Zomerzorg
waar reizigers op weg naar bijvoorbeeld Gouda en Leiden
zich konden laven alvorens verder te gaan. Het huis wordt
na een lange leegstand weer particulier bewoond, evenals
de tot woning omgebouwde stal achter het huis.
KASTEEL PALENSTEIN
Omstreeks 1380 bouwde Willem van Egmond
op de plek waar nu een supermarkt in de
Dorpsstraat staat, kasteel Palenstein. In de
eeuwen daarna kende het gebouw vele
eigenaren. Na een periode van verwaarlozing
werd het kasteel aan de familie Osy verkocht.
In 1791 werd het gebouw afgebroken om
plaats te maken voor een dichter bij de
Dorpsstraat gelegen hofstede met fraaie
tuinen. Later in de twintigste eeuw werden de
resten van het gebouw gekocht door
boterhandelaar Brinkers. Hij gebruikte het voor
de opslag van zijn producten. Het enige wat er
nu nog van het kasteel rest, is de oude naamplaat. U vindt het aan de muur van een pand bij de oude
openbare school in de Dorpsstraat.
KASTEEL HOFWIJCK
Als u Hofwijck wilt bezoeken, neemt u dan de trein naar Den Haag. U stapt uit bij
station Voorburg. Het huis ligt op ongeveer honderd meter van het station. Hoeve
Meerzicht en Hoeve Noorderbosch komen we langs tijdens onze koetstochten. Over
Visvliet vertellen we bij onze wandelingen die gaan over de Dorpsstraat en de
geschiedenis van Zoetermeer
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