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Colofon
Een weekend vol opengestelde panden met activiteiten die te maken heb-
ben met Leermonument, het thema van Open Monumentendag 2020. Aan 
iedereen die het dit jaar mogelijk heeft gemaakt een gevarieerd programma 
op verschillende locaties aan te bieden: hartelijk dank! 

Organisatie Open Monumentendag:
Open Monumentendag Zoetermeer wordt georganiseerd door het Comité 
Open Monumentendag Zoetermeer.

Tekst: Historisch Genootschap Oud Soetermeer en gemeente Zoetermeer 
Ontwerp: Henk Blaauwgeers
Foto’s: Beeldbank Zoetermeer, Stadsarchief Zoetermeer, Historisch Ge-
nootschap Oud Soetermeer;
Eindredactie: Karen Kranen en Margriet Panman;

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

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

Uitgave:
Historisch Genootschap Oud Soetermeer en Gemeente Zoetermeer,  
september 2020

http://Erfgoed@zoetermeer.nl
http://info@oudsoetermeer.nl
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Woord vooraf

In deze tijden van Corona gaat alles anders dan anders. Dit geldt ook voor de 
jaarlijkse Open Monumentendag. Anders is dat de Dag van de Architectuur 
dit jaar op dezelfde dag als de Open Monumentendag wordt georganiseerd, 
omdat dit in juni niet mogelijk was. Voordeel is dat de beide programma’s 
elkaar versterken en in sommige gevallen zelfs overlappen. Ondanks alle 
onzekerheden tijdens de voorbereiding is het het Comité Open Monumen-
tendag Zoetermeer en het ArchitectuurPunt Zoetermeer toch gelukt een vrij-
wel volledig programma te organiseren.

Ook anders is dat bezoekers niet zomaar een pand kunnen binnen lopen. 
Voor een bezoek van een pand moet u zich via het reserveringssysteem 
op de landelijke website aanmelden. Daarnaast zal vanwege de 1,5 meter 
afstand in de opengestelde panden een routing worden aangegeven en kun-
nen een paar panden niet worden opgesteld.  Op de volgende pagina vindt 
u tips voor de bezoekers. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes ge-
maakt, zodat u ook zonder een pand binnen te gaan van onze monumenten 
en de voor de Gemma Smid architectuurprijs genomineerde gebouwen kunt 
genieten.

Dit jaar is het landelijk thema van Open Monumentendag Leermonument. De 
nadruk in het programma ligt op de Zoetermeerse scholen en het onderwijs 
wat daar in het verleden werd gegeven. Maar ook het huidig onderwijs komt 
aan bod, bijvoorbeeld in de speciale cursus gebarentaal die de stichting We-
ZoDo dit jaar verzorgt. Meer over het thema, de opengestelde panden en het 
programma vindt u verderop in deze gids.

Om erfgoed en educatie letterlijk met elkaar te verbinden wordt dit jaar voor 
het eerst in Zoetermeer de Open Monumenten Klassendag georganiseerd. 
Op de vrijdag voorafgaand aan Open Monumentendag bezoeken leerlingen 
uit de bovenbouw van enkele Zoetermeerse basisscholen een paar (toe-
komstige) monumenten. Het comité heeft speciaal voor de klassendag een 
lesprogramma ontwikkeld dat bestaat uit een les in de klas en een les op 
locatie. We hopen dat volgend jaar meer basisscholen aan de Open Mo-
numenten Klassendag willen meedoen. Verderop in het boekje kunt u hier 
meer over lezen.
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Ik kijk uit naar een dag waar veel over het Zoetermeerse erfgoed te leren 
valt en waar iedereen ondanks de beperkende maatregelen toch veel plezier 
aan beleeft. 

Ik wens u een plezierige Open Monumentendag en Dag van de Architectuur 
2020 toe!

Robin Paalvast
Wethouder Erfgoed

 

Het Erasmus College net na de oplevering in 1976 gezien vanaf de RandstadRail
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Coronatips voor de bezoekers

Plan Uw Bezoek!
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus geldt dat voor bezoek 
aan monumenten en activiteiten die als zodanig gemarkeerd zijn, reserve-
ren noodzakelijk is. U kunt reserveren via de landelijke website van Open 
Monumentendag: www.openmonumentendag.nl . U reserveert voor een tijdstip, 
waarop u een monument wilt bezoeken of voor een activiteit waaraan u wilt 
deelnemen. 

Coronarichtlijnen:
Naast deze reserveringsverplichting gelden de inmiddels bekende maatre-
gelen:

• Blijf thuis bij klachten (hoesten, koorts, loopneus, keelpijn) of benauwd-
heidsklachten binnen uw gezin;

• Hoest en nies uitsluitend in de elleboog en gebruik alleen papieren zak-
doekjes;

• Houd 1,5 meter afstand en rekening met elkaar;
• Volg instructies van medewerkers en/ of vrijwilligers;
• Kinderen onder 12 jaar kunnen uitsluitend binnen komen onder begelei-

ding van een meerderjarig gezinslid;
• Bij groepsbezoek bestaat de groep uit maximaal twee personen. Gezin-

nen zijn hierop een uitzondering;
• Maak uw handen schoon bij binnenkomst en vertrek;
• Schud geen handen;
• Raak niks aan wat niet aangeraakt hoeft te worden.

Bij alle deelnemende monumenten of plekken gelden de volgende richtlij-
nen:
1. Bij binnenkomst volgt u de aangegeven route. 
2. Bij de ingang en bij de uitgang van een gebouw geldt: houd 1,5 meter 

afstand.

Wanneer alle deelnemers aan deze dag deze regels in acht nemen kan de 
Open Monumentendag op een veilige en verantwoorde manier plaatsvin-
den. Indien blijkt dat de veiligheid in het geding komt, zullen wij hierop actie 
nemen (bijvoorbeeld door een monument te sluiten).

 

http://www.openmonumentendag.nl .
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Leermonument – Leren in Zoetermeer

Het thema dit jaar is leermonument. Dit thema is breder dan alleen school-
gebouwen en gaat ook over leren toen en nu. Er zijn in het programma 
‘leermomenten’ opgenomen in de vorm van een workshop, tentoonstelling 
of wandeling. 

In de kerk leerde men over het geloof, via de Bijbel, of afhankelijk van de 
geloofsrichting, met behulp van beeldhouwwerken, schilderingen en glas-in-
lood ramen. In de Oude Kerk, Nicolaaskerk, Pelgrimskerk, Adventskerk 
en de Vredekerk wordt hier meer over verteld. 

In Zoetermeer was lang alleen lager onderwijs beschikbaar. Voor het voortge-
zet onderwijs moesten de Zoetermeerse leerlingen naar bijvoorbeeld lycea, 
HBS of handelsdagscholen in Den Haag, Voorburg, Leiden en Gouda. Met 
behulp van een beschreven wandeling door de Dorpsstraat tot net voorbij de 
Schoolstraat kunt u de plekken zien waar de schoolgebouwen van voor de 
Tweede Wereldoorlog waren tot halverwege de jaren zestig. De schoolge-
bouwen die er nu nog zijn hebben een andere functie, zoals restaurant, kin-
deropvang of worden toch weer als leslokaal gebruikt, zoals het gebouw van 
WeZoDo op het gebarenplein, de locatie van de voormalige kleuterschool 
Kleutervreugd. Hier kunt u meedoen met een workshop gebarentaal. 

Op het schoolplein van de vroegere muziekschool, Dorpsstraat 114, verzorgt 
het orkest van de muziekvereniging Kunst en Vriendschap een optreden. 
Kunst en Vriendschap, de oudste muziekvereniging van Zoetermeer, is in 
1897 opgericht. 

Na de lagere school leerde men een ambacht, zoals molenaar. Molen De 
Hoop wordt nu nog in stand gehouden door vrijwilligers waaronder profes-
sionele molenaars. Vanaf het molenplein kunt u de molen bekijken. 

Al voor de Tweede Wereldoorlog was het belang van schoon drinkwater be-
kend. Ziekten zoals cholera werden verspreid door het vieze water uit sloten 
en kanalen en datzelfde water werd gebruikt als drinkwater. De watertoren 
werd in 1927 gebouwd en voorzag Zoetermeer via leidingen van schoon 
drinkwater. Hier kunt u een demonstratie zien van freerunners om 14:00 uur 
als deel van het programma van de Dag van de Architectuur. 

De leerplicht en veranderende ideeën over onderwijs en bouwregelgeving 
hadden invloed op het ontwerp van schoolgebouwen. Er kwamen meer leer-
lingen en zij bleven langer, eerst 6 jaar in 1900. In 1942 werd het 8 jaar en 
in 1969 9 jaar.  Het aantal inwoners van Zoetermeer groeide en er werd een 



8

eerste uitbreidingswijk gebouwd in de buurt van de Dorpsstraat. Er kwamen 
nieuwe scholen in het Dorp en rond de 5 Mei-straat en de Schoolstraat. 
Deze scholen zagen er anders uit dan de eerder gebouwde scholen in de 
Dorpsstraat. ‘Licht, lucht en hygiëne’ gold niet alleen voor woningbouw maar 
ook voor scholen. Denk hierbij aan veel ramen, ventilatie, oriëntatie van het 
schoolgebouw, logische looproutes maar ook verplaatsbare meubels en 
klaslokalen in de vorm van paviljoens. Deze gebouwtjes stonden vrij met 
een schoolplein eromheen of in een klein parkje met vlakbij schooltuinen. De 
jaren zestig scholen werden regelmatig specifiek ontworpen voor de plaats 
waar ze stonden door een architect. Ze waren uniek.

Na de aanwijzing tot groeikern in 1962 waren er nog meer scholen nodig. 
Langs de Dr. J.W. Paltelaan, in Driemanspolder, Palenstein, Meerzicht, Buy-
tenwegh-De Leyens en Seghwaert werden groepjes scholen gebouwd met 
steeds een kleuterschool en lagere school. Soms kwamen daar noodgebou-
wen bij. Na verloop van tijd sloten er scholen door gebrek aan leerlingen of 
door steeds veranderende eisen aan schoolgebouwen. Steeds zijn in Zoe-
termeer de drie zuilen zichtbaar, katholiek onderwijs, openbaar onderwijs en 
protestants-christelijk onderwijs. Het ontwerp en de bouw van deze scholen 
werd gestandaardiseerd. De scholen lijken wat meer op elkaar. 

Het aantal middelbare scholen in Zoetermeer is tot de jaren zestig beperkt 
gebleven tot de lagere landbouw- (huishoud-) school, het uitgebreid lagere 
onderwijs (Ulo) of meer uitgebreid lager onderwijs (Mulo). In de loop van de 
jaren zestig veranderen de Ulo en Mulo in de mavo. Steeds meer jeugd be-
tekende steeds meer mogelijkheden voor wat betreft schoolkeuze in Zoeter-
meer. Er werden middelbare scholen gebouwd, zoals in de scholendriehoek 
in de wijk Palenstein. Het Erasmus College is er één van met een opval-
lende plattegrond. Open Monumentendag wordt hier geopend door middel 
van de onthulling van een historisch informatiebord over het gebouw. Er zijn 
gedurende de dag rondleidingen in het schoolgebouw.   

In het IBM-gebouw kunt u de maquette bekijken die jarenlang gebruikt is om 
nieuwe bewoners van Zoetermeer wegwijs te maken in de nieuwe wijken. U 
kunt hier uitleg krijgen over de maquette en de groei van Zoetermeer vanaf 
de jaren zestig.

Lessen worden behalve in schoolgebouwen tegenwoordig ook buiten gege-
ven, zoals bij de Zoete Aarde en het Hof van Seghwaert. Zij werken samen 
met scholen en hebben een schooltuin. De Speelboerderij het Buitenbeest 
is een plek waar te leren valt over natuur en dieren. Er wordt een spelletjes-
middag georganiseerd.
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De vroegere Tangogarage aan de Ambachtsherenlaan wordt omgebouwd 
tot een nieuw type ‘leslokaal’. Er werken leerlingen samen met het bedrijfs-
leven aan een aardgasvrij Palenstein. U kunt er meer informatie krijgen over 
het project.

In ‘t Nieuwe Huys, het verenigingsgebouw van het Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer leert de bezoeker en de vrijwilliger over de geschiedenis 
van Zoetermeer. Er is een tentoonstelling over leermonumenten in Zoeter-
meer.  

 

Klas 3 van de openbare lagere school rond 1900. Links meester G.J. Verwers
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Open Monumenten op de kaart 
  
1. Oude Kerk, Dorpsstraat 59     

2. Nicolaaskerk en begraafplaats, Dorpsstraat 24 

3. ‘t Nieuwe Huys, Dorpsstraat 132    

4.  Oude Muziekschool,  Dorpsstraat 114  

5. Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a

6. Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86 

7. Adventskerk, Julianalaan 3     

8. Voormalige kleuterschool Kleutervreugd 5 Mei-straat 1   
 
9. Speelboerderij Het Buitenbeest, Voorweg 93   
 
10. Vredekerk, Zwaardslootseweg 44   

11. Zoete Aarde, Broekwegzijde 195   

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

14. Tangogarage, Ambachtsherenlaan 103

15. Stadsmaquette, Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw)

16. Watertoren De Tien Gemeenten, Derde Stationsstraat 369  
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Première 2020: de Open Monumenten Klassendag

Aansluitend bij het thema van Open Monumentendag 2020 Leermonument 
wordt dit jaar voor het eerst in Zoetermeer de Open Monumenten Klassen-
dag georganiseerd.

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

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

Brandweerkazerne
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Onderwijs in de Groeikern

Paul Schoenmakers

Onderwijs was eeuwenlang een zaak van de kerk. Leerplicht bestond niet. 
Lange tijd was er in Zoetermeer maar één school, schuin tegenover de Oude 
kerk. Dit schoolgebouw uit 1585 bestaat niet meer maar de gevelsteen be-
vindt zich nog steeds in de voorgevel van de Dorpsstraat 70. Onder invloed 
van de Franse revolutie werd onderwijs een overheidszaak. De gemeenten 
Zoetermeer en Zegwaart namen in 1829 de school over van de kerk. 

Begin 19e eeuw werd alleen openbaar onderwijs gesubsidieerd. Na 1857 
werd door nieuwe wetgeving het stichten van scholen op religieuze grond-
slag makkelijker maar nog zonder overheidssteun. In Zoetermeer leidde dit 
in 1860 tot de oprichting van de vereniging van christelijke school. Na 1889 
kwam er ook voor scholen op religieuze grondslag overheidssubsidie. 

Vanaf 1901 verplichte de wet kinderen van 5 tot 12 jaar tot het volgen van 
onderwijs. Voor sommige kinderen werd een uitzondering gemaakt zoals 
boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Meisjes mochten ook thuisblijven om 
het gezin te verzorgen. Daarna is de leerplichtwet verschillende keren aan-
gepast. 

Na de tweede wereldoorlog nam de omvang van de bevolking snel toe. Tot 
dan kende Zoetermeer weinig lagere scholen; de christelijke school in de 
Dorpsstraat, nu de Zoetelaar, daar tegenover de openbare school, nu Class, 
en op het Nicolaasplein een katholieke school die inmiddels is afgebroken. 
Voor 1950: r.k.-meisjes achter het klooster en de jongens achter Dorpsstraat 
14. Naast de indeling in de verschillende zuilen was er ook de verdeling 
naar sociale klasse. Minder sterk en niet geformaliseerd, maar zeker in het 
verleden speelde dat mee bij de keuze van bijvoorbeeld het vervolgonder-
wijs. Daarnaast was er nog het verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes 
werden huisvrouw, jongens mochten verder leren. 

Met de komst van de nieuwe wijken veranderde dat. Door de aanwijzing 
in 1962 tot groeigemeente ontstond in Zoetermeer een specifieke situatie. 
In korte tijd werden nieuwe wijken gebouwd waarbij voorzieningen als win-
kels en scholen als eerste aan bod kwamen. Niet alleen openbaar onderwijs 
maar ook katholiek en christelijk onderwijs en onderwijsvormen als Montes-
sori en Dalton. De nieuwe scholen vestigden zich veelal op een centrale 
locatie in de wijk maar wel ieder in een eigen gebouw. Bij het opleveren 
van de woningen kwamen de eerste leerlingen. Daarna volgde een eerste 
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en een tweede geboortegolf, groeiden de scholen ex-
plosief en ontstond de noodzaak een noodgebouw bij 
te plaatsen. Na de piek nam het leerlingenaantal snel 
af door het teruglopen van het aantal geboorten, het 
ouder worden van de kinderen en echtscheidingen. 
De noodgebouwen verhuisden naar nieuwere wijken 
zoals Rokkeveen en later Oosterheem. Ook het onder-
wijs zelf en de organisatie daarvan, veranderde in de 
loop van de jaren sterk. Katholiek en christelijk onderwijs beschikten ieder 
over een eigen bestuur. Voor de openbare scholen fungeerde het bureau 
Onderwijs van de gemeente als bestuur. De schooldirecteuren konden daar-
door autonoom opereren. In de jaren tachtig fuseerden de katholieke en 
christelijke scholen tot de UNICOZ-scholenkoepel. Het Openbaar onderwijs 
bleef langer zelfstandig totdat begin jaren negentig het OPOZ werd opge-
richt. Door die nieuwe bestuursvorm nam de autonomie van de scholen af. 

In die periode deed ook de computer zijn intrede op scholen. Aanvankelijk al-
leen voor de leerlingenadministratie maar later ook voor het registreren van 
de ontwikkelingen van de kinderen per vakgebied in leerlingvolgsystemen, 
handelingsplannen en de Cito-toets. Daardoor kon niet alleen verantwoor-
ding worden afgelegd aan het bestuur maar ook aan de onderwijsinspectie. 
Op de resultaten wordt niet alleen de leerling afgerekend in de vorm van een 
schooladvies ná de Cito-toets, maar ook de school. Presteert de school be-
neden het gemiddelde dan volgt een reprimande van de onderwijsinspectie. 
Aanvankelijk bestond het onderwijzersbestand vooral uit mannen maar na 
de jaren 70 waren de vrouwen in de meerderheid. Dat werd ook in de hand 
gewerkt, omdat het begin jaren 80 mogelijk werd parttime te werken. 

Tot de jaren 70 lag de nadruk op klassikaal onderwijs en kennisoverdracht. 
Daarna werd het onderwijs individueler en werd er gewerkt met niveaugroe-
pen. Dat had ook gevolgen voor de scholenbouw waarbij de gebouwen flexi-
beler werden en het meubilair meer aangepast aan de verschillende lengten 
van de leerlingen. Door de komst van de computer maar vooral door het 
digibord is ook de manier van lesgeven erg veranderd. Creativiteit en het so-
ciaal-emotionele aspect werden aanvankelijk belangrijker wat ten koste ging 
van kennisoverdracht. Tegenwoordig wordt er weer meer aandacht besteed 
aan de cognitieve vakken taal, rekenen en lezen. Schrijven is een vak dat 
met de komst van de computer en tablet minder aandacht krijgt. Daarnaast 
is door bezuinigingen, o.a. op het aantal vakleerkrachten, minder ruimte voor 
muziek, gymnastiek, handenarbeid en handwerken. Zwemles is uiteindelijk 
afgeschaft. Wel is er meer aandacht voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, 
dyslexie, linkshandigheid of andere leerproblemen. Een leerkracht die is 
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aangesteld als interne begeleider speelt daarbij een belangrijke rol en kan 
zich laten ondersteunen door deskundigen van de onderwijsadviesdienst. 
Ook de rol van de ouders veranderde. Sommige scholen hadden op hun 
hoogtepunt meer dan 500 leerlingen en tientallen leesmoeders. Ouders wer-
den ook ingezet voor schoolreisjes, zwemles en sportdagen. In het verleden 
was dat geen probleem maar omdat tegenwoordig vaak beide ouders wer-
ken is dat moeilijker geworden. 

In 1985 fuseerde het kleuteronderwijs en de lagere school tot de basisschool. 
Op dat moment werd ook de medezeggenschapsraad ingesteld. Deze heeft 
onder andere inspraak bij sollicitatiegesprekken en instemmingsrecht bij het 
jaarplan en de begroting. Inmiddels zijn de schoollocaties omgevormd tot 
IKC’s, integrale kindcentra, voorzieningen waarin onderwijs, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en andere welzijnsvoorzieningen zijn geïntegreerd. 
Dat heeft ook gevolgen voor de bouw en inrichting van scholen. Met dank 
aan Bert van Eken, oud schooldirecteur in Zoetermeer
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De school als type gebouw ontstond in Nederland na 1806, toen de lande-
lijke overheid zich met het onderwijs ging bemoeien: het klassikale systeem 
werd ingevoerd en er werd gestart met het oprichten van schoolgebouwen. 
Tot dan was er sinds de Middeleeuwen hoofdelijk of in groepen lesgegeven 
in allerlei soorten gebouwen, zoals woonhuizen, schuren of pakhuizen. In 
1811 werd voor het eerst een standaard type school ontworpen, de zoge-
naamde zaalschool. In één grote ruimte zaten drie klassen naast elkaar die 
gericht waren op een muur met schoolborden. Dit type bleef tot ver in de 19e 
eeuw gangbaar. 

In de tweede helft van 19e eeuw werd voortgeborduurd op het zaaltype door 
langs meerdere zalen, lokalen, een gang te leggen. Het gangtype komt tot 
ver in de 20e eeuw in de scholenbouw voor en in Zoetermeer zijn er verschil-
lende voorbeelden van te vinden, zoals de katholieke meisjesschool achter 
Dorpsstraat 33 (bouwjaar 1875, de oudste nog bestaande school in Zoeter-
meer), de katholieke kleuterschool op Dorpstraat 35 (bouwjaar 1928) en de 
christelijke lagere school op Dorpsstraat 99 (bouwjaar 1931). Tegelijk met 
de gangschool ontstond het portiek- of portaaltype, waarbij een portiek of 
portaal steeds toegang tot twee lokalen verschaft. Dit schooltype was echter 
uiteindelijk minder gangbaar.

De architectonische vormgeving van de schoolgebouwen was zeer uiteen-
lopend, zowel qua bouwstijl als qua rijkdom. In de opeenvolgende school-
wetten en bouwbesluiten werd hier echter geen aandacht aan besteed. De 

Historische foto van de christelijke lagere school op de 
Dorpsstraat 99, gangtype

Scholenbouw in Zoetermeer (tot 1990)

Margriet Panman
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Leerlingen van de Prins Bernardschool in 1959. De 
school had een L-vormige plattegrond

meeste scholen hadden een rechthoekig plattegrond met een representa-
tieve gevel naar de hoofdstraat. In de loop der tijd werd er steeds meer op 
het gangtype gevarieerd. Aan het einde van 19e eeuw kwam de hoekschool 
in zwang en in het begin van de 20e eeuw kregen scholen afhankelijk van de 
stedenbouwkundige situatie een L-, V-, U- of T-vormig plattegrond, waarbij 
de lokalen aan de zonnige kant gepland werden. De inmiddels gesloopte 
Prins Bernhardschool had een L-vormig plattegrond vanwege de ligging op 
de hoek Schoolstraat-Jan Hoornstraat. Het schoolgebouw werd een belang-
rijk stedenbouwkundig element en stond niet meer weggedrukt achter an-
dere bebouwing.

Vanaf het begin van de 20e eeuw was er onder invloed van nieuwe peda-
gogische opvattingen, zoals die van Steiner, Montessori en Dalton, steeds 

meer aandacht voor de vormgeving van het schoolgebouw. Om de schep-
pende fantasie van het kind te stimuleren wilde men warme en vriendelijke 
scholen bouwen in plaats van rigide kazerneachtige gebouwen. De scho-
lenbouw volgde gangbare architectuurstijlen zoals het eclecticisme, de Art 
Nouveau of het expressionisme (Amsterdamse School). De nadruk werd 
gelegd op de ingangspartijen, trappenhuizen en gymnastieklokalen en er 
was steeds meer aandacht voor de speelplaats. In de jaren ‘20 en ‘30 kwam 
er onder invloed van de preventieve geneeskunst aandacht voor licht, lucht 
en hygiëne. Modernistische architecten van het Nieuwe Bouwen, zoals Jan 
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Nieuwe openbare school aan de Dorpsstraat 114 in 1924, 
middengangtype

Duiker, ontwierpen zogenaamde openluchtscholen. Maar de meeste school-
gebouwen werden sober en doelmatig ontworpen, omdat veel gemeenten er 
door de crisis geen hoge prioriteit aangaven.

Een voorbeeld van de sobere en doelmatige scholenbouw is de voormalige 
openbare lagere school aan de Dorpsstraat 114. Het pand is door gemeente-
opzichter A.H. Goldberg in 1923-1924 in samenwerking met zijn latere opvol-
ger J. Dekker ontworpen in een sobere variant op de Amsterdamse School. 
Het schoolgebouw is van het zogenaamde middengangtype dat in 1863 met 
de introductie van de HBS was geïntroduceerd. Een vaak monumentale mid-
dengang met trappenhuis zorgt voor de ontsluiting naar de gangen die er 
haaks op lopen en weer de toegang geven tot de lokalen. 

In Zoetermeer zijn er tot 1950 alleen maar lagere scholen te vinden. Deze 
waren op de Prins Bernhardschool (gebouwd in 1951) na allemaal aan de 

Dorpsstraat gelegen (zie de scholenwandeling op pagina 53). Voor middel-
baar onderwijs moesten kinderen uitwijken naar grotere plaatsen in de om-
geving, meestal Den Haag. Na de Tweede Wereldoorlog werden aan de 
Meidoornlaan een lagere landbouwschool (gesloopt) en landbouwhuishoud-
school gebouwd. Architecten J. Dekker en P. van der Sterre pasten voor 
landbouwhuishoudschool De Dobbe het haltype toe dat in de jaren ‘50 in op-
komst kwam. Dit type schoolgebouw heeft één centrale hal van waaruit twee 
of meerdere vleugels uitwaaieren. De huishoudschool had er oorspronkelijk 
drie, waarvan er één gesloopt is.
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De voormalige landbouwhuishoud-
school aan de Meidoornlaan, haltype

De scholenzone aan de Dr. J.W. Palte-
laan rond 1970

In de jaren ‘60 verhuisden alle lagere scholen uit de Dorpsstraat naar de Dr. 
J.W Paltelaan en locaties in de nieuwe wijken Palenstein en Driemanspol-
der. Deze nieuwe schoolgebouwen, waarvan er veel inmiddels alweer zijn 
vervangen door nieuwbouw, zijn overwegend één bouwlaag hoog en van 
het haltype. De voormalige christelijke kleuterschool Kleutervreugd aan de 
5 Mei-straat 1, in 1959 gebouwd naar een ontwerp van J. & L. de Jonge is 
hier een voorbeeld van (zie de scholenwandeling op pagina 54). De verschil-
lende lokalen werden gecentreerd rondom een centrale hal. Nieuwe peda-
gogische inzichten kregen hun weerslag in de Wet op het Kleuteronderwijs 
in 1955 en het nieuwe Bouwbesluit uit 1959 dat voor het lager onderwijs klei-
nere gebouwen met kleinere lokalen en losse tafels en stoelen voorschreef. 
De grote onderwijsvernieuwing kwam evenwel in 1968 met de Mammoet-
wet voor het voortgezet onderwijs die onder andere de vorming van grotere 
scholengemeenschappen en daardoor grotere schoolgebouwen tot gevolg 
had, zoals het Erasmus College, (zie pagina 29).

De Watersnip aan de Cesar Franckrode, Zoeter-
meerse systeembouw

Zoetermeer wordt in 1962 aangewezen als groeikern en het plan is dat het 
dorp in een paar decennia een stad met 100.000 inwoners zal worden. De 
bouw van lagere scholen nam toen een enorme vlucht. Er werd door de 
afdeling bouwkunde van de gemeente voor de basisscholen een eigen Zoe-
termeerse systeembouwschool ontwikkeld die in alle wijken terug te vinden 
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De Regenboog aan het Kerkenbos, 
architect Jan Springer, Zoetermeerse 
systeembouw

is. Het schoolontwerp werd sterk beïnvloed door het structuralisme dat in de 
jaren ’60 opkwam. Het structuralisme was een reactie op het modernisme 
en bracht de menselijke maat weer centraal in het ontwerp. Kenmerkend zijn 
geometrische structuren in kleine eenheden die zich herhalen. Gebouwen 
zijn overwegend laag en vormen vaak een wereld op zich. Aldo van Eyck, 
Piet Blom en Herman Hertzberger zijn belangrijke Nederlandse vertegen-
woordigers van het Structuralisme in Nederland. Uitgangspunt voor de Zoe-
termeerse scholen was steeds een centrale hal met meestal twee vleugels 
in een L-vorm en soms een patio, zoals OBS De Watersnip aan de Cesar 
Franckrode gebouwd in 1982. De scholen zijn één (lagere scholen) tot twee 
(middelbare scholen) bouwlagen hoog, hebben een plat dak dat qua hoogte 
soms iets verspringt. Luchthappers zorgen voor extra daglicht en ventilatie 
in lokalen en gangen.

Door het vaste bouwsysteem konden de scholen snel gebouwd worden, in 
het groeitempo van een wijk. Bovendien kon een school eenvoudig worden 
uitgebreid door het repetitieve ontwerp. Lagere scholen en kleuterscholen 
werden meestal naast en aan elkaar gebouwd. Ook werden openbare scho-
len en bijzondere scholen gekoppeld, zoals OBS De Springplank en RKBS 
De Spelevaert aan de Irisvaart in Seghwaert gebouwd in 1981 naar een ont-
werp van P.A.L. Stipkovits. Dit schoolgebouw heeft een L-vormig plattegrond 
met twee schoolpleinen. Een fraai voorbeeld van de Zoetermeerse school 
is RKBS De Regenboog aan het Kerkenbos in Meerzicht. Het gebouw is 
in 1974 ontworpen door het hoofd van de afdeling Bouwkunde van de ge-
meente, architect Jan Springer, en heeft een L-vormig plattegrond met een 
centrale hal. De tentoonstelling in ’t Nieuwe Huys, Dorpsstraat 132, geeft 
een mooi overzicht van de bouw van lagere scholen in Zoetermeer.
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Leermonumenten tijdens de bezetting 

Wouter Reitsma, Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Hoe verliep het onderwijs tijdens de oorlogsperiode 1940 - 1945? Bleven 
scholen leerlingen onderwijzen of kregen de schoolgebouwen ook andere 
functies opgelegd? Zijn er leermonumenten te traceren in deze periode? 

Het begin: school wordt noodhospitaal 
Bij de gevechten met het Duitse leger in de meidagen van 1940 vielen er 
vele doden en gewonden. Gewonden werden ondergebracht in de christe-
lijke school aan de Dorpsstraat dat op last van de burgemeester tot nood-
hospitaal werd ingericht. Een lokaal werd door de Luchtbeschermingsdienst 
met zware balken en spoorbielzen gebarricadeerd om een veilige behandel-
kamer te hebben. Gedurende een paar dagen was de school hospitaal voor 
een twintigtal gewonden. Er was een Nederlandse en een Duitse ziekenzaal. 
Dokter Palte en enkele (hulp)verpleegsters behandelden en verpleegden de 
gewonden.

Veranderingen in het onderwijs 
Na het bombardement op Rotterdam en de daar opvolgende capitulatie 
werd ook het onderwijs in Zoetermeer weer opgestart. De kunst van het 
tellen bleef ongewijzigd. Landelijk werd scholen opgedragen leerlingen in 
de hogere klassen in de Duitse taal te onderwijzen.  Dat ging in de scholen 
niet van harte. Om er toch wat aan te doen werden bijvoorbeeld enkele Duit-
se liedjes ingestudeerd. Bij een bezoek van de onderwijsinspectie zongen 
de leerlingen dan uit volle borst een Duits wandelliedje of een kerstliedje. 
Gaandeweg de bezetting werden ook materialen schaarser. Zo ook materi-
alen die op school onmisbaar zijn, zoals schriften en papier. Op een gegeven 
moment deden leien en de griffel weer hun intrede.

Christelijke school De Keerkring
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Een duitse soldaat 
voor de katholieke 
meisjesschool aan de 
Dorpsstraat 33

Eind 1942 kwamen flinke troepencontingenten naar Zoetermeer om bij te 
komen van de operatie Barbarossa in Rusland. Dit kon niet meer met par-
ticuliere adressen worden opgevangen, afgezien van een enkele hoge offi-
cier. Het Ortskommando vorderde alle scholen om soldaten in te kwartieren.
Voor een kleine 1000 leerlingen moesten in allerijl een oplossing worden 
gevonden.  De katholieke kinderen en die van de openbare school wer-
den bijvoorbeeld gehuisvest in de kantine van Nutricia. De leerlingen van 
de christelijke school werden ondergebracht in de hervormde en gerefor-
meerde kerk en in het graanpakhuis van P. Boon aan de Schinkelweg. Deze 
ruimten waren echter niet berekend op zo’n grote hoeveelheid kinderen. 
Verschillende plekken werden verbouwd en soms kregen de kinderen een 
deel van de dag les om vervolgens plaats te maken voor andere klassen. De 
kinderen hadden halve dagen school.

Bezetter vordert scholen   

Nutricia

Noodlokaal in het pakhuis van P. 
Boon aan de Schinkelweg
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De meeste scholen bleven tot juli 1944 bezet door de Duitse Wehrmacht. 
In de maanden die volgden werd er echter regelmatig weer een gebouw 
gevorderd. Zo moest op gezag van de Wehrmachtskommandantur onder 
andere de christelijke school aan de Dorpsstraat 99 beschikbaar blijven voor 
huisvesting en verblijf van Duitse soldaten. Dit duurde tot vlak voor het einde 
van de oorlog.

Voor de vordering van de scholen ontvingen de schoolbesturen huur. De 
huursom kwam in feite uit de acht miljard gulden aan oorlogsschatting, be-
zettingskosten, die de staat Nederland aan de Duitse bezetter moest betalen 
tussen 1940 en 1945.  Het exploitatieoverzicht dat de gemeente Zoeter-
meer in 1949 bij het Ministerie van Financiën heeft ingediend, getuigt van 
een nauwkeurige administratie van de kosten die de vordering van de scho-
len door de Duitse Wehrmacht teweegbrachten. Een nadelig saldo van fl. 
3.017,64 werd berekend en als schadebedrag gedeclareerd.
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Openbare school als locatie van verzet met noodlottige afloop, mo-
menten voor de bevrijding 
Vlak voor de bevrijding hadden de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) hun 
intrek genomen in de openbare school aan de Dorpsstraat 114. Op de dag 
van de bevrijding maakte de BS zich op om het gezag in Zoetermeer over te 
nemen. Aan het einde van de ochtend betrok de BS met 68 man de school 
en ontvingen daar wapens en voedsel. Rond 13.00 uur kwam het bevel dat 
iedereen zijn eigen weg moest zoeken: Duitse soldaten stormden met ge-
weer in de aanslag het schoolplein op. Sommigen vluchtten de polder in. Er 
volgde een heftige schotenwisseling waarbij twee BS’ers sneuvelden: Jan 
Hoorn (38 jaar) en Cornelis van Eerden (32 jaar).  De anderen werden in de 
school opgesloten en de volgende dag (6 mei) weer vrijgelaten.

Foto’s van vlak na de oorlog van de BS, die in gelid staan opgesteld voor de OBS en 
de School met de Bijbel

Na de aftocht van de Duitsers gebruikte de BS de school als gevangenis 
voor de opgepakte politieke delinquenten. 50 mannen en 15 vrouwen wist de 
BS in Zoetermeer als ‘vijandelijke elementen’ te arresteren en op te sluiten. 
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Gedenkmonument 1940 - 1945 met daarachter de Christelijke school aan de 
Dorpsstraat 99 bron: T.Vermeulen Dorp in oorlog (2000)

Leermonument tijdens de oorlogsperiode
In moreel opzicht was (en is er) een leermo(nu)ment voor iedereen: aan 
welke kant sta ik en wat doe ik als de vrijheid van anderen en in een later sta-
dium mijzelf wordt ingeperkt of zelfs wordt ontnomen? Anti-Duitse opvattin-
gen overheersten in Zoetermeer. De bezetter paradeerde opvallend door de 
Dorpsstraat, bracht op een contractuele maar gedwongen manier soldaten 
onder op tal van particuliere adressen (inkwartiering) en begon gaandeweg 
via vorderingen en verboden vrijheden in te perken, in de allereerste plaats 
voor joodse burgers. Al snel, oktober 1940, deed de zogenoemde ‘Ariërver-
klaring’ haar intrede. Kort daarop diende iedere Nederlander boven 14 jaar 
een persoonsbewijs bij zich te dragen. De bezetter kreeg steeds meer greep 
op burgers en hun doen en laten. Velen probeerden gewoon door te gaan 
met hun alledaagse leven en het hoofd boven water te houden. En als ik 
weet waar ik sta, geef ik daar dan op een of andere manier uiting aan of niet?  
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Hoe Zoetermeer aan een stadsmaquette is gekomen

Willem Hermans, Schatbewaker

Sedert eind 1962 kwam de Werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer bij elkaar. 
Zij werkten gezamenlijk aan het opstellen van een structuurplan van Zoe-
termeer. In deze bijenkomsten werd het tekenpotlood fanatiek gehanteerd. 
Bekend is de voorstudie van het structuurplan getiteld “schets van 21.55, 
gemaakt te Delft op 25 oktober 1963”. In de loop van het proces volgden 
schetsen en studies elkaar in snel tempo op en langzamerhand begon een 
beeld te ontstaan dat thans nog herkenbaar is als de structuur van (de groei-
stad) Zoetermeer. Planontwikkeling van een nieuwe stad trok anno 1965 
zelfs koninklijke aandacht. Op verzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst werd 
aan de gemeente Zoetermeer gevraagd om een maquette te bouwen, liefst 
voorzien van een aantal knopjes en lampjes om delen van de stadsstructuur 
te verduidelijken. “Hare Majesteit zou zich te weinig kunnen voorstellen bij 
de vlekken en lijnen.” Binnen een paar maanden was de stadsmaquette op 
schaal 1:2000 gereed en kon op 25 mei 1965 aan koningin Juliana worden 
getoond. Onderlegger voor deze ruimtelijke illustratie was het basissche-
ma voor de Noord-oostwijk en als bouwvorm ”hoge etagebouw tot 20 lagen 
toe en het eengezinshuis, liefst in een ruimtebesparende bouwwijze”. Deze 
stadsmaquette is jarenlang opgesteld geweest in de zogenaamde blokhut 
achter de secretarie in de Dorpsstraat. Onder een kap van plexiglas heeft ze 
de stad in deze vorm getoond aan de Zoetermeerse bevolking en binnen- 
(buitenlandse) bezoekers van Zoetermeer.

Maar het fysieke beeld van de stad veranderde: minder hoogbouw, maar 
ook bij de verdere uitwerking een andere plattegrond. Rond 1970 is besloten 
om in eigen beheer een nieuwe stadsmaquette te bouwen en op een andere 
schaal dan 1:2000. Binnen de afdeling Stedenbouw bij Gemeentebedrijven 
werden maquettebouwers aangetrokken die in hun eigen werkplaats aan 

Voorstudie voor het structuurplan voor 
Zoetermeer in oktober 1963
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de slag zijn gegaan. Met proefstukken is een repertoire opgebouwd dat als 
tijdloos kan worden bestempeld. Het was de bedoeling om de bouw buiten 
op de voet te kunnen volgen en dat gedurende 20, wellicht 30 jaar. Naast 
een uniform kleurgebruik voor de onderlegger -grijs voor wegen, roze voor 
hoofdpaden, geel voor openbaar vervoer, blauw voor water en groen voor 
al het andere- werd ook voor de bebouwing een hoofdschema gehanteerd. 
Alle bouwblokken werden in lagen c.q. verdiepingen opgebouwd van don-
kerbruin gekleurd perspex, per laag een dunne witte acryl laag en voor de 
kap of dakvorm is donker hout gebruikt. Plastiek werd beperkt tot essentiële 
vormkenmerken van de bouwblokken zoals trappenhuizen, galerijen, en ge-
velsprongen. Met dit repertoire is bijna 30 jaar aan Zoetermeer op schaal 
1:1000 gewerkt door een groot aantal maquettebouwers (onder andere Fons 
Kaptein, Bram van Vliet, Henk Blaauwgeers en Ruud van Tol). En het werk 
was arbeidsintensief. Van alle bouwaanvragen moesten de tekeningen op 
schaal 1:200 handmatig worden omgezet naar schaal 1:1000. Veel werk 
voor een klein volume in de werkplaats, maar ook veel werk om de uiteinde-
lijke opstelling onder de glazen vloer in het stadhuis op orde te houden. Een 
nieuwe stad bouwen kostte geld en dat gold ook voor een stad op schaal 
1:1000. Maar je kreeg er veel voor terug, zoals het plezier om met je kinde-
ren je eigen huis op te zoeken en over die grote glasplaat naar jouw school 
te lopen. 

Rond 2000 heeft het toenmalige gemeentebestuur besloten een andere af-
weging te maken. De stad kostte veel, maar de stad in deze maquettevorm 

De oude stadsmaquette schaal 1:2000 voor de koningin uit 1965
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was te kostbaar. Besloten werd om het echte handwerk te vervangen door 
een serie luchtfoto’s van Zoetermeer op schaal 1:1000. Het lag in de bedoe-
ling de maquette daadwerkelijk af te voeren naar de afvalstort, maar dat 
konden een paar gemeenteambtenaren, onder wie Henk Blaauwgeers, niet 
over hun hart verkrijgen. De maquettedelen zijn onder een dicht stuk van 
de stadhuisvloer verstopt en hebben daar tot 2017 in alle rust en stof ge-
legen. Zoetermeer is een dynamische gemeente, er wordt volop gebouwd, 
verbouwd en af en toe ook flink gesloopt. Nu was het stadhuis zelf aan de 
beurt. En opeens kwamen de vragen…. “Schatbewakers weten jullie wellicht 
waar de stadsmaquette is gebleven?” Samen met Ralph Goutier en Henk 
Blaauwgeers zijn we* op zoek gegaan. En vlak voordat dit deel van het stad-
huis tot bouwplaats werd benoemd, werd de toegang tot het dichte stuk stad-
huisvloer gevonden. Liggend op lage karretjes zijn de maquettedelen onder 
de vloer vandaan gehaald en naar een ‘safe-house’ gebracht. Vandaar uit is 
een tocht door de stad ondernomen om op verschillende tijdelijke locaties 
de maquette aan derden te tonen. Aan burgers, aan professionele maquet-
tebouwers, aan politici, aan vrijwilligers, geïnteresseerd in modelbouw en 
aan ambtenaren met als resultaat, dat er nu een werkplaats stadsmaquette 
bij het CKC actief is. Met een bescheiden budget, maar met veel liefde en 
geduld wordt aan herstel in termen van schoonmaken en repareren gewerkt 
door een aantal vrijwilligers. En ondertussen is een nieuw - wederom tijdelijk 
- onderdak gevonden in het voormalige IBM-gebouw aan de Boerhaavelaan 
11, waar de stadsmaquette in herbouw getoond kan worden. Komt dat zien!  

*We dat zijn de Schatbewakers, Willem Hermans en Alcuin Olthof

De redding van de Stadsmaquette Bouwblokken van de Stadsma-
quette
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Het Erasmus College in de jaren ‘80

Een stedelijk college voor de groeikern

Margriet Panman

Nadat Zoetermeer in 1962 als landelijke groeikern werd aangewezen, groei-
de het inwonertal van het boterdorp met 8.000 inwoners explosief. Het Struk-
tuurplan 1968 voorzag een groei naar 100.000 in het jaar 2000. In 1966 werd 
gestart met de bouw van de eerste stadswijk, Palenstein, waar zo’n 3.000 
woningen voor 10.000 nieuwe inwoners werden gebouwd. Een nieuwe stad 
had ook nieuwe scholen nodig. Tot dan toe moesten de scholieren van Zoe-
termeer voor middelbaar onderwijs naar Den Haag. Aan de noordkant van 
Palenstein, op de grens met de later gebouwde wijk Seghwaert, werd bij het 
ontwerpen van de wijk in de eerste helft van de jaren ’60 een zone bestemd 
voor middelbaar onderwijs. Hier werden vanaf 1970 vier scholen gebouwd: 
LTS De Brug, landbouwhuishoudschool De Dobbe (architect R.D. Bleeker), 
Seghwaert Mavo (architect P. Zanstra en Partners) en het Erasmus College.
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Voor het Erasmus College werd het beroemde architectenbureau Van den 
Broek en Bakema uit Rotterdam gevraagd een ontwerp te maken. Jo van 
den Broek, hoogleraar bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, en 
Jan Bakema vormden vanaf 1948 samen een bureau en waren bij uitstek 
vertegenwoordigers van de modernistische architectuur van na de oorlog. 
Kenmerkend voor het modernisme zijn onder andere het scheiden van de 
verschillende functies en een strakke, geometrische vormgeving. Het bu-
reau is in Nederland vooral bekend vanwege de ontwerpen van de Lijnbaan 
in Rotterdam en de Aula van de TU in Delft, maar had opdrachten over de 
hele wereld. Typerend voor Van den Broek en Bakema is ook dat zij ontwier-
pen op verschillende schaalniveaus: “van stoel tot stad”.

De ontwerpers van het Erasmus 
College: Jo van den Broek en Jan 
Bakema

Bouwtekening van de plattegrond 
van de begane grond 1975

Van den Broek en Bakema ontwierpen voor het eerste stedelijke college 
van de nieuwe stad Zoetermeer in de periode 1972-1976 een functioneel 
gebouw van twee bouwlagen hoog bestaande uit drie horizontaal geplaatste 
volumes die ten opzichte van elkaar verschuiven. Ook de directe omgeving 
van de school werd mee ontworpen. De verschillende functies binnen de 
school kregen elk een eigen volume: de aula en de gymzalen vormen aparte 
bouwdelen met daar tussenin drie bouwdelen met lokalen die ook weer ten 
opzichte van elkaar verschuiven. De drie onderwijsvleugels worden op de 
eerste verdieping met elkaar verbonden door luchtbruggen. Door het pavil-
joenachtig ontwerp probeerden Van den Broek en Bakema de massiviteit 
van het gebouw voor 1.200 leerlingen te beperken en werd aangesloten op 
de principes van het Daltononderwijs.
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De bouwdelen met lokalen hebben een gangstructuur met aan weerszijden 
lokalen. Door een betonskelet toe te passen, waarbij de pilaren in een grid 
staan, kon de grootte van de lokalen makkelijk worden aangepast. Ook in de 
gevels was het betonskelet zichtbaar. De gevels waren oorspronkelijk inge-
vuld met witte betonsteen en multiplex betimmering. Typerend in de vorm-
geving van het scholencomplex zijn de afgeronde hoeken van de bouwvo-
lumes, de halfronde trappenhuizen en de rechthoekige bovenlichten van de 
eerste verdieping met afgeronde hoeken.

Oorspronkelijke gevelindeling met bovenin een 
rechthoekig bovenlicht met afgeronde hoeken. 
(Bouwarchief Gemeente Zoetermeer)

Het Erasmus College is in de loop der tijd vele malen verbouwd. De laatste 
grote verbouwing vond plaats in 2010 naar een ontwerp van Ralph Goutier, 
architect van de gemeente Zoetermeer. De nieuwbouw verbindt de drie oor-
spronkelijk vrijstaande volumes. Er zijn o.a. een atrium, een kantine, een 
theaterzaal en extra lokalen toegevoegd. De school is steeds meegegroeid 
met de tijd met meer leerlingen en een andere behoefte aan ruimtes door 
het wijzigen van het onderwijsprogramma. De oorspronkelijke indeling van 
de school is daarbij aangepast, maar de hoofdopzet en de vormgeving van 
Van den Broek en Bakema is nog wel duidelijk herkenbaar.
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De aula vlak na de oplevering

Leerlingen op het schoolplein
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Oude Kerk
Dorpsstraat 59
Bouwjaar toren: 1642
Architect: D. van Brantwijck
Bouwjaar kerk: 1785
Architect: J. Giudici 

Naast monumenten die een leerfunctie hadden of hebben (zoals scholen 
en universiteiten), kun je van ieder monument iets leren van de gebruiks-
geschiedenis. Wat leert de Oude Kerk ons. Vanaf midden 13e eeuw is er al 
sprake van een katholieke kerk op deze plaats. De Reformatie vond plaats 
in 1574, waarbij de kerk zwaar beschadigd werd. In 1783 is de kerk 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 vernieuwde toren kon ook blijven staan. De Oude Kerk is het oudste 
gebouw in Zoetermeer en sinds 1967 een rijksmonument. 

Tot 1827 werden alle Zoetermeerders en bewoners van Zegwaart in of 
rondom deze kerk begraven, ongeacht hun geloof. In dat jaar werd ook een 
begraafplaats aangelegd voor de katholieke gemeenschap achter de Nico-
laaskerk. Veel kerken hebben dalende inkomsten en hoge onderhouds- en 
restauratiekosten voor hun gebouw. Om de gebruiksmogelijkheden van de 
Oude Kerk te verbreden is er een klein gebouw toegevoegd aan de Oude 
Kerk naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten. In 2019 is de bouw ge-
start van dit wijkgebouw, de Herberg genaamd, aan de achterkant tegen de 
kerk aan, boven een deel van de begraafplaats. Het gebouw heeft drie zalen 
een keuken, een foyer en sanitaire voorzieningen. De ruimtes zijn te berei-
ken via een eigen ingang en via de Oude Kerk door middel van een nieuwe 
doorgang. In maart 2020 is de ruimte in gebruik genomen. De begraafplaats 
wordt deels opnieuw ingericht.
Zie ook www.oudekerkgemeente.nl

Activiteiten:
• Doorlopende beamerpresentatie ‘Oude Kerk van verleden naar heden’
• Interieurkaart met bezienswaardigheden in Oude Kerk
• Informatiepunt Evangelisatiecommissie met folders en literatuur
• Informatiepunt Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer
• Muzikale intermezzo’s (Lohmanorgel en piano)
• Carillonbespelingen (12.00-13.00 uur en 15.00-16.00 uur).
• Mogelijkheid tot bezichtigen van de Herberg, de nieuwe aanbouw aan de kerk
• De Oude Kerk is geopend van 12.00 uur - 17.00 uur
• De ruimte onder de toren is niet toegankelijk

Overzicht van de opengestelde panden

http:// www.oudekerkgemeente.nl
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Nicolaaskerk en begraafplaats 
Dorpsstraat 24  
Bouwjaar kerk: 1914
Architect: Jan Stuyt

Deze katholieke kerk, ontworpen door Jan Stuyt in 1914, is sinds 2001 rijks-
monument. Hij vervangt eerdere kerken uit 1817 en 1857 die te klein waren 
geworden. De kerk is gebouwd in een neogotische stijl met neoromaanse 
en byzantijnse elementen. Karakteristiek voor Jan Stuyt is de torenspits met 
uivormige bekroning en het zwart-wit geblokte fries langs de apsis aan de 
achterzijde van de kerk. Achter de kerk ligt de 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 wor-
den. De kerk werd niet beschadigd en in 1948 werd het beeld van Maria, 
gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Gerard Héman in een nis in het 
ingangsportaal geplaatst. Het kerkbestuur was echter nog niet tevreden met 
de werkzaamheden in dit portaal. Voorgesteld werd om ramen te maken 
boven de deuren bij de hoofdingang van de kerk. Het door Alex Asperslagh 
ontworpen glas-in-lood raam toont Maria met gespreide mantel boven Zoe-
termeer en boven haar vliegtuigen en andere oorlogsdreiging.  

Activiteiten:
• Presentatie over de glas-in lood- ramen 
• Presentatie met uitleg over de vele heiligen die in de kerk als schildering te zien 

zijn  
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’t Nieuwe Huys
Dorpsstraat 132
Bouwjaar: ca. 1850

Dit gebouw is bij velen bekend als Wassarette De Witte Top. Uit archiefon-
derzoek blijkt dat het perceel al sinds de middeleeuwen wordt gebruikt. Eén 
van de bekende Zoetermeerders die hier gewoond heeft, is Isaac Molenaar, 
de latere notaris van Zoetermeer. Zijn grafsteen is de oudste grafsteen op 
een Zoetermeers kerkhof en is 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 Oud Soetermeer gevestigd in de 
Dorpsstraat 132. Het pand is normaal op maandagavond, woensdagmiddag 
en zaterdagmiddag open voor het publiek. Op die dagen worden gasten ont-
vangen met de meest uiteenlopende vragen over genealogie en de historie 
van Zoetermeer. Ook worden er tentoonstellingen georganiseerd. 

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

Activiteiten:
• Expositie Lagere scholen in Zoetermeer
• Korte films over scholen in de Dorpsstraat 

http://www.oudsoetermeer.nl
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Optreden Kunst en Vriendschap op het plein van de Oude Muziekschool
Dorpsstraat 114
Plein voor de Oude Muziekschool

Op het sfeervolle plein aan de Dorpsstraat 114 , voor de Oude Muziek-
school, speelt de fanfare Kunst en Vriendschap. Dit is Zoetermeers oudste 
culturele vereniging op gericht in 1897 met een sectie slagwerk, big band 
en fanfare.  De Oude Muziekschool heeft nu een horecafunctie en was 
daarvoor, vanaf 1924,  een openbare lagere school voor de gemeenten 
Zoetermeer en Zegwaart. De school bood plaats aan 181 leerlingen. 

De gemeenteraad van Zoetermeer was het eerst niet eens met de bouw 
van een gezamenlijke school met Zegwaart, omdat zij vond dat Zoeter-
meer zelf een lagere school moest hebben. Het nieuwe schoolgebouw 
werd ontworpen door gemeentearchitect A.H. Goldberg die daarbij werd 
geassisteerd door zijn opvolger J. Dekker. Het nieuwe, twee bouwlagen 
hoge schoolgebouw verving de oude openbare school die achter Dorps-
straat 70 stond. Het schoolgebouw is gebouwd volgens het zogenaamde 
middengangtype, waarbij een middengang toegang geeft tot de lokalen 
of de gang erlangs. Het schoolplein kwam aan de Dorpsstraat te liggen. 
Aan de achterzijde werd in 1953 een gymzaal gebouwd. Tot 1965 heeft 
dit gebouw als school dienstgedaan. Toen verhuisde de openbare lagere 
school naar de Dr. J.W. Paltelaan 7. Vanaf 1997 is de muziekschool er 
lange tijd gevestigd geweest. De laatste jaren heeft het pand een horeca 
bestemming.

Activiteiten: 
• Optreden van muziekvereniging Kunst en Vriendschap om 13.00 uur en 14.30 

uur.
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Molen De Hoop 
Eerste Stationsstraat 37a 
Bouwjaar molen: 1897

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

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

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

Activiteiten:
• Bij Molen de Hoop is de gezellige molenwinkel geopend met het huidige win-

kelregime. Helaas kunt u niet naar boven en zijn er dus ook geen rondleidingen 
vanwege de beperkte ruimte op de verdiepingen. Wel kunt u de molen virtueel 
bezoeken. Bij de molen is gezellige muziek en de molenwinkel heeft een spe-
ciale aanbieding voor iedere klant. Door Ardito Fotografie is een 3D opname 
gemaakt van het interieur van de molen. Deze kunt u bekijken via een link: www.
openmonumentendag.nl/monument/molen-de-hoop-30/ of rechtstreeks op de 
website van Ardito Fotografie www.ardito.eu/3d-model/molen-de-hoop-zoeter-
meer/fullscreen/ Het model opent in de molenwinkel, je kunt vervolgens door de 
hele molen rondlopen. Let op de icoontjes linksonder in beeld.  Daarmee kun je 
schakelen tussen de virtuele rondleiding, het 3D model en plattegronden/dwars-
doorsneden per verdieping. Veel kijkplezier!

http://www.openmonumentendag.nl/monument/molen-de-hoop-30/ 
http://www.openmonumentendag.nl/monument/molen-de-hoop-30/ 
http://www.ardito.eu/3d-model/molen-de-hoop-zoetermeer/fullscreen/
http://www.ardito.eu/3d-model/molen-de-hoop-zoetermeer/fullscreen/


38

Pelgrimskerk
Eerste Stationsstraat 86
Bouwjaar: 1932
Architect: B.W. Plooij

De gereformeerde kerk in Zegwaart had sinds 1867 een kerkgebouw en 
pastorie in de Dorpsstraat. Toen deze kerk te klein werd, zijn in 1932 de Pel-
grimskerk en de pastorie aan de Eerste Stationsstraat gebouwd. Beide zijn 
een gemeentelijk monument sinds 1991. De kerk wordt in Zoetermeer ook 
wel de Boterkerk genoemd, omdat veel vroegere gemeenteleden boterhan-
delaren waren en de kerk grotendeels is gefinancierd met in de boterhandel 
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 parabool-
vormige 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 ge-
lakt met zwarte contrasterende zittingen, leuningen en biezen.

Activiteiten:
• Bespeling van het orgel door drie organisten
• Tentoonstelling van de Liturgische Kleden, met uitleg van de betekenis.
• De werkgroep Kaarten maken door kerkleden stellen deze tentoon en men kan 

deze kopen.
• De kerkklokken luiden van 10.55 tot 11.00 uur.
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Adventskerk
Julianalaan 3
Bouwjaar: 1955 
Architect: A. van Eck

Deze kerk van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap (VCGZ), een 
gemeentelijk monument, is in 1955 door de Vereniging van Vrijzinnig Her-
vormden) gebouwd. De VCGZ is een samenwerkingsverband van Vrijzin-
nige Protestanten, Remonstranten 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 Delft-
se School. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige vormgeving en het 
traditioneel gebruik van baksteen, natuursteen en hoge pannendaken. De 
kerk heeft een toren met een betonnen lantaarn en een klein klokje. Opval-
lend is het ronde venster met stermotief aan de voorzijde.

Zie ook https://www.vcgz.nl/

Activiteiten:
• Doorlopend ontvangst
• Optreden door de leden van het koor Vocapella om 12.30 en 14.00 uur.

De Adventskerk kort na de bouw in 1958
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Voormalige kleuterschool Kleutervreugd
5 Mei-straat 1 
Bouwjaar: 1959
Architect: J. & L. de Jonge

Aan het eind van de Scholenwandeling door het Dorp komt u uit bij het 
Gebarenplein aan de 5 Mei-straat 1, de locatie van WeZoDo, de stichting 
Welzijn en Zorg Doven. Hier kunt u kennis maken met gebarentaal door 
het volgen van een workshop. Tegenwoordig is gebarentaal steeds meer 
zichtbaar, bijvoorbeeld bij het journaal en de Coronapersconferenties van 
de overheid. De workshop wordt gehouden in een voormalige school met 
de naam Kleutervreugd. De school is een ontwerp uit 1959 van het bekende 
architectenbureau Jos en Leo de Jonge uit Rotterdam. Het bureau stond 
bekend om zijn sobere vormgeving, waarbij vooral de functionaliteit voor 
de gebruiker voorop stond. Het bureau ontwierp in Zoetermeer meerdere 
scholen en woningen, onder andere het pleintjesplan en hoogbouw in Meer-
zicht. Het gebouw is bijzonder, omdat het een nieuwe vorm van scholenar-
chitectuur is die in de jaren zestig ingang vond. Drie klasjes hebben ieder  
een eigen ingang. Door de structuralistische opzet was uitbreiding van de 
school simpel te realiseren. In het oorspronkelijke plan was dat al voorzien. 
De school was al snel te klein, maar in plaats van een uitbreiding werd in 
1965 een tweeklassig houten noodgebouw bijgeplaatst. Het noodgebouw is 
inmiddels gesloopt. De school is in 2006 verbouwd tot ontmoetingscentrum 
“het Gebarenplein”. 

Activiteiten:
• WeZoDo is geopend van 12.30 uur - 17.00 uur
• Informatie over het gebouw en de stichting
• Workshop gebarentaal voor horenden om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
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Speelboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93 
Bouwjaar: 1811

Aan de rand van Meerzicht, tussen het Belvedèrebos en de Voorweg, ligt 
speelboerderij Het Buitenbeest. Dit is de oudste kinderboerderij van Zoe-
termeer. De boerderij is in 1811 gebouwd voor de familie Van den Bosch 
en tot in de zeventiger jaren in gebruik geweest als boerderij. Het is een 
langhuisboerderij. Dat wil zeggen dat het woonhuis en de stal zich onder 
één doorlopend rieten dak 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 1978 
is de boerderij een kinderboerderij geworden. Kinderen kunnen hier kennis 
maken met allerlei dieren waaronder Oudhollands vee en zeldzame pluim-
veerassen. In 2016 is de hooischuur gerestaureerd. De boerderij met voor-
tuin, de twee schuren en de kippen, geven een goed beeld van een boe-
renerf. 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 robuust gebouw met laag 
reikende flauw hellende daken, die aan de tuinzijde over gaan in een plan-
tenkas. De daken zijn gedeeltelijk begroeid. Het totale complex omvat ook 
een natuurspeelterrein en een wijktuin. De kinderen van zowel het kinder-
dagverblijf als de buitenschoolse opvang kunnen taken uitvoeren in de kas-
sen en op de boerderij, en leren op die manier over de dieren en de natuur. 

Activiteiten: 
• Open Monumentendag op zondag 13 september
• Bezoek en bezichtiging van de boerderij
• Vanaf 14.00 uur spelletjesmiddag voor kinderen vanaf 6 jaar. Kinderen 
 mogen gratis deelnemen aan diverse activiteiten zoals spijkerslaan, 
 hoefijzergooien
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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 kerkge-
bouw van de Gereformeerde Gemeente. Een indrukwekkend gebouw met 
een hoge, grote kap. De kerk is eind jaren ’70 gebouwd, toen de kerk aan 
het Piet Heinplein te klein geworden was voor de gemeente. Toen de kerk 
gebouwd werd, stond deze nog in het weiland. Het Woonhart, Stadshart en 
het gebouw van de AIVD stonden er nog niet. In de verte waren de palen 
van de 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 kerkban-
ken zijn de belangrijkste aankleding. De preekstoel met daarop een grote 
Bijbel is het middelpunt. Zodat iedereen de dominee goed kan zien, en het 
symboliseert tegelijk dat het Woord van God centraal staat. Door de jaren 
heen is de kerk niet veranderd of verbouwd. Belangrijkste ‘verbouwing’ is dat 
er dit voorjaar een camera in de kerk is opgehangen, zodat gemeenteleden 
(en niet-gemeenteleden!) de kerkdienst thuis met beeld erbij kunnen volgen.

De kerk heeft ook een aantal kleinere zalen, waar door de week bijvoorbeeld 
Bijbelles aan de jeugd wordt gegeven (catechisatie) en de jongeren of de 
vrouwen van de kerk hun bijeenkomsten hebben. Hoewel dat sinds  De Co-
ronacrisus natuurlijk allemaal anders gaat. Elke donderdag kunnen klanten 
van de Voedselbank hun voedselpakket in de kerk komen ophalen. 

Activiteiten:
• Openstelling 11.00-16.00 uur
• Wij verwelkomen u graag koffie met wat lekkers!
• Gedurende de dag willen we voor wat muziek zorgen: bijvoorbeeld orgelspel of 

iets anders.
• Wilt u meer weten over wat u allemaal ziet in de kerk of wat er ’s zondags ge-

beurt? Wij geven u graag een rondleiding! Natuurlijk met voldoende afstand vol-
gens de corona-regels.

• Leermonumenten is het thema van de Open Monumentendag. De kerk is na-
tuurlijk bij uitstek een plek waar veel geleerd kan worden. God is zo groot, je 
komt nooit uitgeleerd over Hem! Een kleine expositie laat wat leermomenten 
zien.
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Zoete Aarde
Broekwegzijde 195
Jaar van aanleg: 1946 

Het verhaal van buurttuin Zoete Aarde is een prachtig verhaal over betrok-
ken gebruikers en bezoekers van een oude boomgaard. De boomgaard, zo 
vertelt ons de geschiedenis, werd aangeplant door de jonge Jan Berg. Hij 
begon hiermee in 1946. Hij deed dit als zelfstandig knecht van Piet Huisman 
die een modern boerenbedrijf aan de Voorweg had en ook grond bezat aan 
de Broekweg. Jan Berg woonde al een tijdje in de bedrijfswoning (het witte 
huis) bij de boomgaard, toen hij in 1970 zowel 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 met name agrarische dorp Zoetermeer 
stond aan de vooravond van een enorme groei. Weilanden veranderden in 
korte tijd in woonwijken. 

In deze tuin staan oude fruitbomen. Het gaat om half hoogstamfruit, appels 
(Goudrenetten) en peren. Met name de perenrassen zijn ‘ouderwets’. Soor-
ten handperen die nu niet meer in de supermarkt verkrijgbaar zijn. 

Jarenlang was deze locatie alleen open in het schooltuinseizoen van april t/m 
oktober als Wijktuin Broekweg. Buurttuin Zoete Aarde wordt nu gerund als 
een veelzijdig stadslandbouwbedrijf door een groep van zo’n 70 vrijwilligers, 
veelal buurbewoners, en is het hele jaar door geopend voor huurtuiniers en 
de wekelijkse buurtsoep op woensdagmiddag 12.00 uur. Wanneer het weer 
het toe laat, zijn tuin en terras dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
www.zoeteaarde.nl/
www.facebook.com/ZoeteAarde

Activiteiten: 
• Plantjesmarkt (vaste planten)
• Buurttuinsoep tussen 12.00 en 14.00 uur
• Winkeltje geopend
• Wandeling in pluktuin en op Via Calendula (sierschooltuinakker met wandelpad)
• Wandeling De Bijenroute van de Zoete Aarde naar de Hof van Seghwaert, flyer 

hier verkrijgbaar.

https://www.zoeteaarde.nl/
https://www.facebook.com/ZoeteAarde
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Hof van Seghwaert
Gaardedreef 169 / Zegwaartseweg bij 60
Jaar van aanleg: 1954 / 2014

Het land aan weerszijden van de Zegwaartseweg was vroeger grotendeels 
eigendom van landheren en -vrouwen, vermogende lieden die hun kapitaal 
in grond hadden belegd. De meeste boeren pachtten de grond, zoals 
bijvoorbeeld Jaap Dogterom. Als weeskind kwam hij in huis bij zijn tante en 
oom Van den Hoek aan de Zegwaartseweg 31 (Het Wapen van Zoetermeer). 
Zijn neef Jan van den Hoek overleed jong en zo kon Jaap met zijn vrouw 
Maria Bos de boerderij overnemen. Bij het bedrijf hoorde ook land in de 
Palensteinse polder en twee zoons van Jaap begonnen daar een bedrijf. 
Jan Dogterom een tuinderij aan Zegwaartseweg 60a en Niek Dogterom 
een boomgaard aan Zegwaartseweg 60b. In 1954 begon Niek Dogterom 
aan de Zegwaartseweg zijn bedrijf en liet daar in 1956 een huis bouwen 
met koelcellen en een sorteerruimte voor het fruit. Deze boomgaard strekte 
zich uit van de Zegwaartseweg 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. 
Sindsdien zijn een wijngaard, moestuin, stiltetuin en kindernatuurtuin 
aangelegd. 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!

Activiteiten:
• De Hof van Seghwaert is open tussen 10.00 en 16.00 uur. 
• Help mee perenplukken! Wij maken heerlijk sap van de geplukte peren. Natuur-

lijk kan je ook peren plukken om mee naar huis te nemen (1 euro/kg)
• Rondleiding door de boomgaard om 10.00, 13.00 en 15.00 uur (gratis)
• Wandeling De Bijenroute van de Hof van Seghwaert naar de Zoete Aarde, flyer 

hier verkrijgbaar. Leer van alles over wilde bijen (gratis). Kinderen krijgen een 
informatiewaaier waar mee ze op zoek kunnen gaan naar de verschillende bij-
ensoorten.

• Voor iedere bezoeker ligt er een gratis exemplaar van het tijdschrift ‘t Seghen 
Waert met daarin uitleg over de historie van De Hof van Seghwaert. 

• De activiteiten zijn ook geschikt voor kinderen. In de Hof van Seghwaert kan  
lekker gespeeld worden. 
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Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
Bouwjaar 1972-1976
Architect: J. Van den Broek en J. Bakema

Bij een nieuwe stad horen ook nieuwe scholen. Daarom werd aan de 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 landbouwhuisschool, een Mavo en een school voor Havo en VWO, het 
Erasmus College. Het schoolgebouw werd in de jaren 1972-1975 ontworpen 
door het beroemde architectenbureau Van den Broek en Bakema uit Rot-
terdam en in 1976 gebouwd. Bij het ontwerp is uitgegaan van een paviljoen-
achtige opzet met drie hoofdvolumes voor de aula, de gymzalen en de leslo-
kalen. De gebouwen worden op de eerste verdieping met elkaar verbonden 
door middel van luchtbruggen. 

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

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

Activiteiten:
• Doorlopend ontvangst
• Rondleiding
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Tangogarage
Ambachtsherenlaan 103
Bouwjaar:1969 

De garage als gebouwtype komt al voor de Tweede Wereldoorlog, maar 
wordt pas vanaf de jaren zeventig een vast onderdeel van het straatbeeld. 
De Tangogarage in Palenstein is één van de eerste moderne garages in 
Zoetermeer. Niet voor niets werd als locatie de eerste wijk van de groeikern 
gekozen. De garage is in 1969 gebouwd als service station Auto Palenstein 
in opdracht van P. Koren uit Zoetermeer. Aannemer was constructiebedrijf 
Ruts bouw en montage Tilburg BV. Het pand heeft een staalconstructie van 
Stran Steel die aan de buitenkant was afgewerkt met glas, wit gesausde 
muren en beplating op het dak. In het pand is nu het Living Lab Palenstein 
gehuisvest  dat gericht is op praktijkonderwijs van de energietransitie.

Activiteiten:
• Living Lab Palenstein aardgasvrij is geopend tussen 11.00 en 15.00 uur 
• Aanmelden via www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

http:// www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
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Stadsmaquette
Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw)
Bouwjaar: 1970-2000
Ontwerper: Afdeling Stedenbouw 
      gemeente Zoetermeer 

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

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

Activiteiten:
• Doorlopend ontvangst
• Expositie oude stadsplattegronden van Zoetermeer
• Presentatie van de geschiedenis van de stadsmaquette
• Aanmelden via www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

http:// www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl


48

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 gebouwd naar ontwerp van ar-
chitect A.H. Wegerif in samenwerking met de Delftse hoogleraar C. Visser 
en gemeente-architect A.H. Goldberg. De opdracht werd gegeven door de 
Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. In 1921 hadden op initiatief 
van Zoetermeer en Zegwaart tien gemeenten plannen voor een waterleiding 
vanaf de Wassenaarse duinen ontwikkeld. Om druk op de leiding te krijgen 
was een bak met water op grote hoogte nodig en dat werd de watertoren. 
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 water-
reservoir bevindt zich op het punt, waar de achtkantige vorm van de toren 
overgaat in een zestienkant. Het holbodemreservoir is van gewapend beton 
en heeft een inhoud van 500.000 liter.

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

Activiteiten:
• Doorlopend ontvangst
• Demonstratie Free-running om 14.00 uur

De watertoren in 1933
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Historische plekken gemarkeerd

Op initiatief van de gemeenteraad is in 2009 besloten om, in samenwerking 
met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer, belangrijke historische 
plekken onder de aandacht te brengen door middel van een historisch infor-
matiebord. Deze traditie heeft tot op heden de volgende informatie borden 
opgeleverd. Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 

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

Daliegaten
In de omgeving van het Woonhart zijn vroeger grote kleiwinningsputten voor 
kalk gevonden. In de mideleeuwen gegraven en in 19(80) teruggevonden. 
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  Zoetermeer is en welke voor-
rechten erbij horen.

Zegwaart / Zoetermeer 1935
Verhaal over het ontstaan van het tweelingdorp Zoetermeer-Zegwaart wordt 
verteld op de grens van het het grondgebied van de vroegere dorpen. De 
grens van het tweelingdorp liep ter hoogte van de Oude Kerk. Het bord ‘80 
jaar samen’ markeert deze geschiedenis. Er staan nog twee borden: ter 
hoogte van Dorpsstraat 10 en 99.

Spanten bord
Op het Nicolaasplein zijn spanten geplaatst van de vroegere stationsover-
kapping. 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.
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Kruispunt van Waterwegen
Slootweg, vlakbij het gemaal Palenstein. Deze locatie markeert vier voorma-
lige 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 stel-
sel 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 boom-
gaard en dit stukje Zegwaartseweg. Het bord staat bij de ingang van de tuin 
aan de lange zijde.

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 langs diverse straten, onder andere Wes-
tergo, zijn ontworpen in 1969 door Benno Stegeman. Het is een beschermd 
stadsgezicht.

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

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

Broekweg en boomgaard
In de wijktuin in beheer van de Stichting Zoete Aarde staat een bord over de 
geschiedenis van de weg en de boomgaard.

Voorweg  over  een Wijk en Wassteigers
Ter hoogte van Voorweg 180 aan de overkant bij de ingang van tuinvereni-
ging Hoeve Meerzicht. Het verhaal gaat over de functie van de Voorwegwe-
tering als transportroute en van huishoudelijke aard.

Erasmus College
Bij het Erasmus College komt een bord over het ontwerp van het schoolge-
bouw in de groeikern Zoetermeer door architectenbureau Van den Broek en 
Bakema. Het bord is te vinden bij de ingang bij het hek.



Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Op de plattegrond zijn deze locaties aangegeven. 
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Een scholenwandeling door Oud Zoetermeer

We beginnen de wandeling achter de rooms-katholieke kerk op het Nico-
laasplein.
 
1. Nicolaasplein
Achter de spanten stond vroeger een schoolgebouw voor katholiek lager 
onderwijs in 1951 gebouwd naar ontwerp van de architect C.M. van Moorsel 
uit Rijswijk. Naar dit gebouw verhuisden de katholieke meisjesschool van 
Dorpsstraat 33 en de katholieke jongensschool van Dorpsstraat 14. Voor de 
meisjes waren zes klassen op de begane grond, voor de jongens zes klas-
sen op de eerste verdieping. Vanaf circa 1975 was de school in gebruik als 
gemeentekantoor en daarna als verzamelgebouw voor verschillende maat-
schappelijke organisaties. De katholieke lagere jongensschool is in de begin 
jaren ’60 verhuisd naar Dr. J.W. Paltelaan 3. Het pand is in 2013 gesloopt. 
Achter het hek links, naast de Rooms-katholieke kerk is een Nicolaasbeeld 
ingemetseld dat afkomstig is van de voormalige Nicolaasschool.

We lopen de steeg in richting de Dorpsstraat, aan de rechterhand bevindt 
zich Dorpsstraat 14 en slaan daarna linksaf.

2. Dorpsstraat 14, katholieke jongensschool
Op nummer 14 was oorspronkelijk de katholieke jongensschool gevestigd. 
Samen met de scholen op nummer 33 en 35 maakte het onderdeel uit van 
de katholieke enclave van Zoetermeer die rondom de Rooms-katholieke 
kerk gelegen was. De jongensschool verhuisde in 1951 evenals de meisjes-
school naar de nieuwe school op het Nicolaasplein. Het woonhuis werd ge-

De Nicolaasschool rond 1955.
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bruikt door het hoofd van de Nicolaasschool. Het pand is daarna in gebruik 
genomen door de gemeente Zoetermeer. Nu is er een makelaarskantoor 
gevestigd. 

3. Dorpsstraat 33, katholieke meisjesschool
Oudst bestaande schoolgebouw van Zoetermeer. In 1817 gebouwd in op-
dracht van Jorris Koppert. Vanaf 1858 bewoond door de zusters Francisca-
nessen van Oudenbosch die hier een kleuter- en huishoudschool stichtten. 
In 1875 werd achter het zusterhuis een nieuw schoolgebouw gebouwd als 
katholieke meisjesschool naar een ontwerp van architect Jacobus Salters uit 
Zegwaart. In de jaren 1910-20 is het pand verbouwd. In 1964 verlieten de 
zusters het pand en nu is het, na verschillende functies te hebben gehad, 
een escaperoom. Het pand is gemeentelijk monument.

4. Dorpsstraat 35, katholieke kleuterschool
In 1928 werd op nummer 35 naar een ontwerp van architect J. Bik uit Lei-
den het Kwetternest, een katholieke bewaarschool, gebouwd in de stijl van 
Nieuwe Haagse School. Aan de achterzijde bevinden zich in een aanbouw 
de toiletten. Inmiddels is in het pand een kookstudie is gevestigd. Het pand 
is gemeentelijk monument.

5. Dorpsstraat 70, openbare lagere school
Op deze plek stond de eerste school van Zegwaart. Links van het pand 
bevindt zich een poortje, waarachter zich vroeger de ingang van de enige 
plaatselijke school bevond die al voor 1585 op die plek stond. De school 
was eigendom van de kerk en de inkomsten van de vaak enige onderwijzer 
bestonden uit een jaarlijkse bijdrage van fl.75,- en een beetje lesgeld van de 
leerlingen. Na 1829 eigendom van de gemeente. Links boven de gevel zit 
een blauw hardstenen gevelsteen met fraaie versieringen die zich vroeger 
boven de ingang van de school bevond. De tekst ‘Schole’ is niet meer lees-
baar. In 1924 verhuisden de leerlingen naar de nieuwe school op nummer 
114.

Dorpsstraat 70, hier stond de eerste school van 
Zoetermeer - Zegwaart
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6. Dorpsstraat 99, christelijke lagere school
Op Dorpsstraat 99 staat een christelijke lagere school, gebouwd in 1931 
door gemeentearchitect Jan Dekker. Het is een school van het zogenaamde 
gangtype met lokalen langs een lange gang. Dekker heeft onder andere 
veel woonhuizen aan de Stationsstraat gebouwd. In 1965 is de christelijke 
lagere school verhuisd naar Willem Alexanderplantsoen 1 en kreeg de naam 
Koningin Wilhelminaschool. In het pand is nu lunchcafé en chocoladeatelier 
De Zoetelaar gevestigd. Het pand is gemeentelijk monument.

7. Dorpsstraat 114, openbare lagere school

Tegenover Dorpsstraat 99 staat aan een plein de voormalige openbare la-
gere school, later in gebruik als muziekschool en nu horeca. Het pand is in 
1924 gebouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect A.H. Goldberg in 
een stijl die verwant is aan de Amsterdamse School. De school was de geza-
menlijke lagere school voor Zegwaart en Zoetermeer. De gymzaal achter de 
school dateert uit 1953. In 1965 verhuisde de school naar de Dr. J.W. Paltel-
aan en kreeg de naam Meester Verwersschool. Op zaterdag 12 september 
is er om 13.00 en 14.30 uur een optreden van muziekvereniging Kunst en 
Vriendschap.

8. Dorpsstraat 144, christelijke lagere school

Luchtfoto van de Dorpsstaat met rechts de openbare school en linksonder de chris-
telijke School. In het midden de Brinkersfabriek.

De eerste christelijke lagere school, achter Dorpsstraat 144
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Achter nummer 144 stond vroeger een christelijke lagere school. De school 
werd in 1861 gesticht. In 1901 werd op deze plek een nieuw pand gebouwd 
naar een ontwerp van architect Jan van Os. In 1931 verhuisde de christelijke 
lagere school naar Dorpsstraat 99. Daarna heeft het pand lange tijd gediend 
als winkel- en opslagruimte en meubelzaak. Het pand is inmiddels gesloopt 
om plaats te maken voor de huidige nieuwbouw op deze plek.

We slaan rechtsaf de Eerste Stationsstraat in en slaan na ongeveer 150 
meter de Meidoornlaan in
  9. Meidoornlaan 3, openbare kleuterschool

Luchtfoto van de kruising van de Schoolstraat met de Meidoornlaan/Jan 
Hoornstraat rond 1955

Aan de Meidoornlaan 3 stond vroeger de eerste openbare kleuterschool De 
Sloep. De kleuterschool zat eerst in een noodgebouw dat op dezelfde plek 
stond. In 1967 kreeg de kleuterschool een nieuw pand dat inmiddels ook 
weer is gesloopt en in zijn opbouw leek op de christelijke kleuterschool Kleu-
tervreugd aan de 5 Mei-straat.

Kleuterschool De Sloep rond 1967
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10. Meidoornlaan 28-30, landbouwhuishoudschool
Op de kruising Schoolstraat-Meidoornstraat staat de voormalige land-
bouwhuishoudschool. In 1954-1955 werden in opdracht van de Hollandse 
Maatschappij voor Landbouw een nieuwe lagere landbouwschool en een 
landbouwhuishoudschool gebouwd. De scholen lagen naast elkaar aan de 
Meidoornlaan en waren beide een ontwerp van architecten J. Dekker en P. 
van der Sterre. De landbouwhuishoudschool De Dobbe heeft een bijzon-
der plattegrond met een centrale hal, van waaruit drie vleugels met lokalen 
liepen. Eén van de vleugels is gesloopt. In de centrale hal bevindt zich een 
schildering van B. Midderigh-Bokhorst. Het pand doet nu dienst als kinder-
dagverblijf en als entree tot het appartementencomplex dat erachter ligt. De 
lagere landbouwschool die ernaast stond, is gesloopt. Beide scholen ver-
huisden in 1979 naar het Van Doornenplantsoen in Palenstein.

11. Schoolstraat 38, Pr. Bernardschool
Op de kruising Schoolstraat-Jan Hoornstraat stond vroeger de Prins Bern-
hardschool. Het pand werd in de jaren ‘50 gebouwd op de plek waar eerst 
een badhuis was gedacht. Het pand had een L-vormig plattegrond en was 
gebouwd in de stijl van de Delftse School. Rond 2000 is de school gesloopt 
om plaats te maken voor woningen

Op de kruising Schoolstraat-Jan Hoornstraat gaan we rechtdoor en slaan de 
eerste weg linksaf, de 5 Mei-straat in

12. 5 Mei-straat 1, christelijke kleuterschool
Schuin achter de Prins Bernhardschool verrees rond 1961 naar ontwerp van 
architecten Jos en Leo de Jonge de christelijke kleuterschool Kleutervreugd. 
De lokalen liggen geschakeld ten opzichte van elkaar. Deze manier van bou-
wen in de trant van het structuralisme was in de jaren ‘60 en ‘70 de algemene 
trend voor scholen in Zoetermeer. In het pand is nu stichting WeZoDo geves-
tigd. Op zaterdag 12 september worden er workshops gebarentaal gegeven.
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 Scholenwandeling Oud Zoetermeer
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Programma 12 september 2020 
Open Monumenten & Dag van de Architectuur 

Zoetermeer 
 

OMD  = Open Monumentendag 12 september 2020 
DvdA = Dag van de Architectuur 12 september 2020 
K        =  kinderactiviteit                                 
♫        = muziek  
      = presentatie, rondleiding, expositie en/of lezing   
 
Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en maatregelen vanwege het 
Coronavirus. Voor laatste wijzigingen check www.openmonumentendag.nl en 
www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl 
 
Voor het bezoek aan panden moet u zich van tevoren aanmelden via 
www.openmonumentendag.nl of www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl (Dag van de Architectuur). 
 
 

Locatie Open 
 

Activiteiten 

Oude Kerk ♫  
Dorpsstraat 59 

11.00 -
16.00 

OMD 

DvdA 

Muzikale intermezzo’s 
Carillonbespelingen om 12.00 uur en 15.00 uur 
Presentatie Oude Kerk van verleden naar 
heden 
Rondleiding aanbouw de Herberg, tijden zie 
website OMD 

Nicolaaskerk   
Dorpsstraat 24 

11.00 -
16.00 

OMD Presentatie over de glas-in-loodramen 
Presentatie over de schilderingen van de vele 
heiligen 

’t Nieuwe Huis  
Dorpsstraat 132 

11.00 -
16.00 

OMD Expositie Lagere scholen in Zoetermeer 
Korte films over scholen in de Dorpsstraat  

Kunst en Vriendschap ♫ 
Dorpsstraat 114 

 OMD Optreden Kunst en Vriendschap om 13.00 en 
14.30 uur 

Molen De Hoop ♫    
Eerste Stationsstraat 37a 

11.00 -
16.00 

OMD Winkel geopend, muzikale omlijsting 
Virtueel bezoek molen mogelijk 
3D-animatie te bezichtigen via 
www.molendehoopzoetermeer.nl/ 

Pelgrimskerk ♫ 
Eerste Stationsstraat 86 

11.00 -
16.00 

OMD Bespeling van het orgel 
Tentoonstelling van de Liturgische Kleden. 
Tentoonstelling werkgroep Kaarten maken door 
kerkleden  
Kerkklokken luiden van 10.55 tot 11.00 uur. 

Adventskerk ♫  
Julianalaan 3 

11.00 -
16.00 

OMD Optreden koor Vocapella om 12.30 uur en 
14.00 uur 

WeZoDo  
5 Mei-Straat 1  

12.30 -
17.00 

OMD Workshop gebarentaal om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur.  

Speelboerderij Het Buitenbeest K 
Voorweg 93 
 

Zondag 
10.00 -
17.00 

OMD Expositie over de geschiedenis van de 
boerderij 
Spelletjesmiddag vanaf 14.00 uur voor kinderen 
vanaf 6 jaar 

Vredekerk ♫  
Zwaardslootseweg 44 

11.00 -
16.00 

OMD Muzikale omlijsting 
Rondleiding 
Expositie Leermomenten en God 

Zoete Aarde  K  
Broekwegzijde 195 

10.00 -
16.00 

OMD Winkel geopend 
Plantjesmarkt 
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Buurttuinsoep van 12.00 uur tot 14.00 uur 
Wandeling in pluktuin en op de Via Calendula 
Bijenroute-wandeling 

Hof van Seghwaert K  

Gaardedreef 169/Zegwaartseweg 

10.00 -
16.00 

OMD 
DvdA  

Peren plukken 
Rondleiding om 10.00, 13.00 en 15.00 uur 
Bijenroute-wandeling 
Gezinswandeling Seghwaert: kaart verkrijgbaar 

Erasmus College  
Van Doornenplantsoen 31 

11.00 -
16.00 

OMD 
 

Rondleiding 

Tangogarage  
Ambachtsherenlaan 103 

11.00 - 
15.00 

OMD 
DvdA 

Living Lab Palenstein aardgasvrij 
Aanmelden via website DvdA 

Stadsmaquette  
Boerhaavelaan 11 (IBM-gebouw) 

11.00 -
15.00 

OMD 
DvdA 

Expositie oude stadsplattegronden 
Presentatie geschiedenis van de 
stadsmaquette 
Aanmelden via website DvdA 

Watertoren  
Derde Stationsstraat 369 

11.00 -
16.00 

OMD 
DvdA 

Demonstratie Free-running om 14.00 uur 

Gymworld  
Amerikaweg/rotonde Meerzichtlaan 

Tijden 
zie 
website 
DvdA 

DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Rondleiding om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 
uur, aanmelden noodzakelijk via website DvdA 
Demonstratie Free-running om 15.30 uur 

Reinier Haga Orthopedisch Centrum  
Toneellaan 2 

Tijden 
zie 
website 
DvdA 

DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Rondleiding om 13.30 en 14.30 uur, aanmelden 
noodzakelijk via website DvdA 

Museum De Voorde  
Zuidwaarts 2 

Tijden 
zie 
website 
DvdA 

DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Presentatie 
Rondleiding, aanmelden noodzakelijk via 
website DvdA 

Hospice en buurtzorgpension 
Schoolstraat 1 

 DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Onderdeel fietsroute 

Nul Op de Meter Palenstein 
Van der Meerstraat e.o. 

 DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Onderdeel fietsroute 

Station Lansingerland Zoetermeer  
Prismalaan West 1, Bleiswijk  

11.00 -
16.00 

DvdA Nominatie Gemma Smid Prijs 2020 
Demonstratie Free-running om 13.00 uur 
Onderdeel fietsroute 

Nul Op de Meter Landenbuurt  
Duiveland 19 

Tijden 
zie 
website 
DvdA 

DvdA Rondleiding, aanmelden noodzakelijk via 
website DvdA 
Onderdeel fietsroute 

Stadshuisstoren De Kroon 
Zuidwaarts 

 DvdA Onderdeel fietsroute 

Willem Alexanderplantsoen 
Clauslaan 

 DvdA Onderdeel fietsroute 

Woonzorgzone Katwijkerlaantracé 
Milenagang, Zenobiagang e.o. 

 DvdA Onderdeel fietsroute 
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Kaart fietsroute rondje westwaarts
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uitvoering te bewonderen. Terug naar de Boerhavelaan en ga daar de Van 
Stolberglaan in, linksaf de Dunantstraat in en dan na het tweede woonge-
bouw doorsteken naar het Willem Alexanderplantsoen. Volg de rondbaan 
en ga via het fietspad naar de aansluiting op de Clauslaan. Via de rotonde 
Van Leeuwenhoeklaan, Willem de Zwijgerlaan rechtdoor naar de Bijdorplaan 
en rechtsaf onder het viaduct door naar het Dobbepark en de Markt. 

Beide rondjes samen zijn goed voor ruim 22 km fietsplezier; en natuurlijk 
mag wandelen ook. De routes geven een mooie dwarsdoorsnede van wat 
Zoetermeer is, gewoon een heel goede woonstad en waar op 12 september 
bijzondere plekken extra aandacht verkrijgen. Veel plezier gewenst!  
 
Schatbewakers 2020
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Een fietsroute door Zoetermeer Rondje westwaarts 

Start op de Markt voor Museum De Voorde.
Met het museum achter je sla je vanaf de Markt rechtsaf, bij de voet van de 
Stadhuistoren De Kroon en rij door het Dobbe park naar het begin van de 
Dorpsstraat. Onder het viaduct door en dan rechtsaf de Vlamingstraat op. 
Fiets vervolgens rechtdoor de Voorweg op. Bij de kruising met het Panama-
pad (na een eventueel bezoek aan de stadsboerderij Het Buitenbeest) ga 
je rechtsaf over de brug, richting Buytenwegh, het Godfried Bomanspad op. 
Sla linksaf en rij tot aan het station Voorweg-hoog en ga bij de verkeerslich-
ten linksaf naar het pop-cultuurcentrum De Boerderij. Vandaar fiets je langs 
de RandstadRail naar Gymworld.

Vanaf Gymworld rij je in westelijke richting naar de aansluiting van de 
Meerzichtlaan op de Amerikaweg; fiets linksaf langs de Meerzichtlaan, 
passeer de Voorweg en ga langs instituut Kentalis, onder de Bergbrug 
door, zuidwaarts. Gebruik de rotonde bij de Berglaan om op het westelijke 
gelegen fietspad van de Meerzichtlaan te komen. Fiets onder de Landbrug 
door en sla daarna rechtsaf de Westergo op. Daar vind je in de buurt van 
Drechterland, Duiveland, Eemland en Flevoland de locatie van de 214 
woningen van De Goede Woning die door de Era verduurzaamd worden 
tot NOM-woningen. Waar de Westergo overgaat in het Gaasterland staan 
de Koepeltjes-woningen, fiets nu over het fietspad naar de Balijbrug. Even 
lekker klimmen en daarna zalig afdalen, de wijk Rokkeveen in. vervolg na 
twee bochten (rechts, links) de fietsroute richting Azobehout onder de houten 
brug door tot aan de kruising met de Houtsingel. Steek de Houtsingel over, 
via Ogeahout, volg het fietspad rechtdoor, verder via het Perobahout, dan 
een tunneltje in en het Floriadepark door. 

Neem de brug/folly over de Florasingel, rij door naar de Laurierzoom, weder-
om brug over tot aan het Blauweregenpad, daarna linksaf. Je fietst nu langs 
de Groene Loper, ooit de reserveringsstrook voor de RandstadRail naar 
Pijnacker en nu een lange smalle bouwlocatie voor o.a. ‘Wonen a la carte’. 
Via de Zenobiagang (nieuwe zorgwoningen) en een stukje Juweellaan kan 
je onder de poort door naar  watertoren De Tien Gemeenten. Rij terug naar 
de Juweellaan en vervolg de route langs de Milenagang (nieuwe woning-
bouw) naar het bruggetje bij de Madame Curiesingel. Sla linksaf, steek de 
Mahatma Gandhisingel over en ga voorbij het NH-hotel rechtsaf naar het 
plein van de verenigde Naties. Neem de lift of de roltrap en ga over de Man-
delabrug naar de wijk Driemanspolder. Als je daar weer op maaiveld staat, 
ga je rechtsaf langs de Boerhaavelaan, op weg naar het IBM -complex, en 
neem daar de auto ingang. Via het groene parkeerterrein is de entree van 
het gebouw gemakkelijk te vinden; binnen is de stadsmaquette als werk in 
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Kaart fietsroute rondje oostwaarts
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speur-speeltocht door deze wijk en van de bijenroute naar De Zoete Aarde 
in de wijk De Leyens. (Buurtbijenlint met B&B for bees. Voor het vervolg van 
de fietstocht rij je de Parkdreef op, helemaal volgen tot aan winkelcentrum 
Leidse Wallen. Daar een klein stukje linksaf de Weteringdreef op, tot aan 
de eerste kruising met de Vijverdreef. Sla rechts die dreef in en op het eind 
neem je het fietspad richting de Leyens; het Podiumpad op. Bij de rotonde 
fiets je driekwart rond om via de Toneellaan het terrein van het Lange Land 
Ziekenhuis te bereiken. Via het parkeerterrein en langs de hoofdingang van 
het ziekenhuis vind je aan je rechterhand het nieuwe Orthopedisch cen-
trum. Via de Brechtzijde vervolg je in zuidelijke richting de route naar de 
Saloméschouw, om de parkeergarage heen. Rij de Saloméschouw af in 
westelijke richting en ga via de Medeaschouw naar de Broekwegzijde. Sla 
daar rechtsaf voor een bezoek aan De Zoete Aarde (buurttuin). Keer om 
en fiets in zuidelijke richting de Broekwegzijde af. Blijf links fietsen op de 
Zwaardslootseweg tot aan de Vredekerk. Steek bij de verkeerslichten de 
Europaweg over en vervolg je route in het stadshart via de Luxemburglaan 
tot aan de kruising met de Duitslandlaan. Omdat je op zaterdag niet in het 
Stadshart mag fietsen, moet je een kleine omweg maken om uiteindelijk 
rechtsaf via de Denemarkenlaan, rechtdoor de Italiëlaan en met een bocht 
naar rechts op de Frankrijklaan aan te komen.  Fiets die laan in en dan kom 
je weer bij het museum De Voorde en de Stadhuistoren aan de Markt.  

Beide rondjes samen zijn goed voor ruim 22 km fietsplezier; en natuurlijk 
mag wandelen ook. De routes geven een mooie dwarsdoorsnede van wat 
Zoetermeer is, gewoon een heel goede woonstad en waar op 12 september 
bijzondere plekken extra aandacht verkrijgen. Veel plezier gewenst!  
 
Schatbewakers 2020
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Een fietsrondje door Zoetermeer Rondje oostwaarts 

Fiets vanaf de Markt met Stadhuistoren en museum De Voorde rondom 
de Dobbe naar de Dorpsstraat en het Nicolaasplein; begraafplaats van de 
kerk en de kerk. Ga terug naar de Dorpsstraat en stal je fiets bij de Oude 
Kerk voor een bezoek aan De Herberg, de nieuwe aanbouw. Ook voor een 
bezoek aan ’t Nieuwe Huys van het HGOS kan je de fiets hier laten staan. 
Voor het vervolg ga je op de fiets via de DelftseWallen en de Julianalaan – 
Adventskerk - langs het Wilhelminapark naar de korenmolen De Hoop 
aan de Eerste Stationsstraat. Op de kruising met de Oranjelaan en de Ka-
rel Doormanlaan vind je de Pelgrimskerk. Sla op de Karel Doormanlaan 
linksaf, en nogmaals linksaf naar de 5-Mei straat: WeZoDo.

Rij via de De Ruyterstraat naar de Piet Heinstraat en sla linksaf de School-
straat in. Aan je linkerhand vind je het Hospice Zoetermeer. Op de kruising 
van de Schoolstraat met de Schinkelweg sla je rechtsaf de Schinkelweg op. 
Bij de kruising in Den Hoorn ga je rechtsaf de Rokkeveenseweg op, langs de 
oude rioolwaterzuiveringsinstallatie & de Baztille het tunneltje onder de A12 
en het spoor door en direct daarna linksaf het lange Spoorpad op. Onder het 
viaduct van de Oostweg door, op weg naar het nieuwe station Lansinger-
land - Zoetermeer. Neem op het voorplein zuid de lift omhoog en fiets over 
het groene dak in noordwaartse richting naar beneden; een lange afdaling 
en ga op het eind de rijbaan van de Prismalaan-west een stukje op tot aan 
de halte Van Tuyllpark. Hier ga je onder de halte door, richting de sportterrei-
nen (MCHZ, Ilion, Birds). Fiets de Van Der Hagenstraat helemaal af tot over 
de kruising met de Zegwaartseweg en rij de wijk Palenstein in. Bij de eerste 
rotonde hou je links aan, Van Diestlaan en na een klein stukje sla je rechtsaf 
de Van Beeckstraat in. Fiets over het Van der Aapad (NOM-woningen) in de 
richting van het Castellum, het eerste grote nieuwbouwcomplex in deze wijk. 
Ga voor de nieuwbouw het Sandrinapad op en via het Van Lierepad kom 
je uit op het nieuwe Ambachtsherenpad inclusief singel. Aan je linkerhand 
vind je de Tangogarage. Rij via de nieuwbouw omhoog en hou rechts aan, 
het Van Doornenplantsoen in. Na de terrasflats rij je onder het viaduct door 
en kom je in de scholen driehoek. Volg de hoofdweg richting het Erasmus 
College.

Na een bezoek aan dit scholencomplex vervolg je de route via het tunneltje 
onder de Australiëweg naar het Kangoeroepad. Op die fietskruising sla je 
rechtsaf en volg het Kangoeroepad tot na de fietsbrug over de Gaardedreef; 
sla daar scherp linksaf en volg de Gaardedreef in noordoostelijke richting, 
de wijk Seghwaert in. Uiteindelijk brengt de Gaardedreef je bij het centrum, 
de halte en de boomgaard, de Hof van Seghwaert; beginpunt van een 
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Fotowedstrijd - entree
Maak een foto van de entree van een gebouw dat je bezoekt. De opval-
lendste grens van binnen en buiten, privé en openbaar, is de entree van 
een gebouw. Op deze dag komt u vele entrees tegen, voordeuren, hoofd-
portalen, een ingang met of zonder trap. Creëer je eigen leermonument of 
leermoment en maak een verrassend beeld van een entree, niet zelden een 
‘publieke zaak’. De foto’s worden beoordeeld door een jury met onder an-
dere fotograaf Jan-Evert Zondag. De winnaar krijgt een eervolle vermelding. 

Mail je foto’s uiterlijk 15 september naar info@ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
De mooiste foto’s publiceren we op onze website en sociale media. NB. 
Professionele fotografen en de organisatie zijn uitgesloten van deelname. 
Organisatie: Dag van de Architectuur en Open Monumentendag

 

Uitreiking Gemma Smid Architectuurprijs 
Om 16.00 uur reikt wethouder Robin Paalvast de Gemma Smid Architec-
tuurprijs en Publieksprijs 2020 uit aan de winnaars. Deze worden bekend 
gemaakt op www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Fietsroute 
Fietstocht op eigen gelegenheid langs bijzondere pas opgeleverde gebou-
wen, waaronder de nominaties voor de Gemma Smid Architectuurprijs 2020 
en monumenten.(zie blz. 22).

Zie voor de route de kaart op pagina
De beschrijvingen van de gebouwen vindt u in dit boekje
In een deel van de gebouwen worden rondleidingen georganiseerd, zie het 
programma op blz 22.

In verband met de coronarichtlijnen is aanmelden noodzakelijk. Kijk op www.
ArchitectuurPuntZoetermeer.nl en www.openmonumentendag.nl

Er zijn twee rondes die samen of apart kunnen worden gefietst. Beide rond-
jes samen zijn goed voor ruim 22 km fietsplezier; en natuurlijk mag wande-
len ook. De routes geven een mooie dwarsdoorsnede van wat Zoetermeer 
is: gewoon een heel goede woonstad en waar op 12 september bijzondere 
plekken extra aandacht verkrijgen. Veel plezier gewenst!
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Gezinswandeling Seghwaert  
Verken met de (klein)kinderen de wijk Seghwaert. De speel-speurtocht komt 
langs heel veel speeltuintjes, bijzondere houtskeletbouw woningen, parken, 
tunnels en een enkel kunstwerk. De wandeling is op eigen gelegenheid, met 
onderweg allerlei vragen en weetjes.

De route is verkrijgbaar bij de Hof van Seghwaert (alleen op 12 september 
2020) tussen 11.00 en 15.00 uur. Bij inlevering van de antwoorden krijgen de 
kinderen een verrassing. 

Afstand ongeveer 3 km. Leeftijd 6-12 jaar.
Startpunt: Hof van Seghwaert, Gaardendreef 169, Zoetermeer
Hof van Seghwaert is ook open voor Open Monumentendag (blz. 44)
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Activiteiten Dag van de Architectuur

Demonstraties Freerunners Parcours Disciplines
Freerunners gebruiken gebouwen, muurtjes en trappen die ze onderweg in 
de stad tegenkomen voor allerlei sprongen en spectaculaire bewegingen. 
De sporters kunnen hun eigen bewegingen, stromen en lijnen creëren in 
verschillende landschappen. Voor jong en ouder. Het draait allemaal om cre-
ativiteit in relatie tot de fysieke omgeving. Het houdt in dat je je omgeving op 
een nieuwe manier bekijkt. 

De demonstraties door Parcours Disciplines zijn toegankelijk zonder aan-
melden. 1,5 m afstand houden is uiteraard noodzakelijk.

13.00 – 13.20 uur Station Lansingerland - Zoetermeer
Verzamelpunt: Prismalaan West 1, Zoetermeer

14.00 – 14.20 uur Watertoren
Verzamelpunt: entree Watertoren. Derde Stationsstraat / Pigmentsingel, 
Zoetermeer

15.30 – 15.50 uur Gymworld
Verzamelpunt: entree Gymworld. Amerikaweg / rotonde Meerzichtlaan, Zoe-
termeer
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Nathaliegang - XL wonen

Naomigang / Milenagang - Rozentuin Zenobiagang- Floriadehof

Zenobiagang - Residence Zenobia-
gang

Agaat - Wonen  la Carte

18



Woonzorgzone Katwijkerlaantracé Rokkeveen 
Het Katwijkerlaantracé was oorspronkelijk gereserveerd voor een railver-
binding naar Pijnacker. Sinds de RandstadRail doorloopt naar Oosterheem, 
werd deze open strook bebouwd. Langs de verschillende complexen ligt een 
groene strook met hagen en groene erfafscheidingen.

1. Agaat - Wonen à la Carte: Bijzonder aan deze eengezinswoningen 
is dat de kopers heel veel keuzevrijheid hadden. Daarom is geen woning 
hetzelfde. BDC architecten verwerkte alle wensen tot kleurrijk geheel.

2. Zenobiagang – Residence Zenobia: De 14 appartementen van 
Dura Vermeer zijn kleinschalig in opzet, maar hoogwaardig in uitvoering. De 
architectuur is speels met een gemêleerd en wit-caramel gekleurde gevel-
steen. (in aanbouw)

3. Zenobiagang – Floriadehof: Het woonzorgcomplex is ontworpen 
door EGM architecten en bestemd voor mensen met dementie. De woon-
units hebben een gemeenschappelijke huiskamer als centraal middelpunt. 
(in aanbouw)

4. Naomigang / Milenagang – Rozentuin: Het gebouw met zorgunits 
en groepsruimten is ontworpen door Inbo architecten. Opvallend zijn de ge-
velbekleding van gekleurde leisteen en de glazen balustrades met verlopend 
stippenpatroon.

5. Nathaliegang – XL wonen: Het appartementengebouw van Pre-
vest / Blokland heeft een kruisvormige plattegrond. Elke kant heeft een an-
dere kleur. Het blok is in zijn geheel opgetild zodat eronder geparkeerd kan 
worden.

Locatie: Milenagang, Zenobiagang, Nathaliegang, Agaat, Zoetermeer.

Activiteiten:
• Onderdeel fietsroute op eigen gelegenheid
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Willem Alexanderplantsoen 
Het vernieuwde Willem  Alexanderplantsoen heeft een grote weide, speel-
tuin en diverse sportattributen. Gedurende drie jaar is hard gewerkt aan een 
stevig vernieuwingsplan voor het groene hart van de Driemanspolder. Toen 
de gemeente met de eerste ideeën kwam, is een overlegplatform gevormd 
met alle scholen en betrokken buurtbewoners. Deze samenspraak leverde 
een door alle betrokkenen gedragen ontwerp op.

Locatie: Clauslaan, Zoetermeer. 

Activiteiten:
• Onderdeel fietsroute op eigen gelegenheid

Willem Alexanderplantsoen
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De Kroon, voormalige Sradhuistoren
De voormalige stadhuistoren is vanaf de zesde verdieping getransformeerd 
in een woontoren met 27 appartementen. A3 architecten veranderde de 
zakelijke uitstraling in een beeld dat past bij een woongebouw. In de ‘oksels’ 
van de toren zijn balkons toegevoegd. De toevoegingen zijn ontworpen in 
balans met het bestaande complex, maar zijn afleesbaar als nieuwe laag. 
Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt begin jaren negentig, door Groos-
man architecten (projectarchitect Ron Forrer).

Locatie: Zuidwaarts, Zoetermeer . 

Activiteiten:
• Onderdeel fietsroute op eigen gelegenheid

Stadhuistoren de Kroon
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De Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Het beschermd rijksmonument de Oude Kerk kreeg een nieuwe aanbouw. 
Van Hoogevest Architecten ontwierp een modern gebouwtje in combinatie 
met het klassieke kerkgebouw. De leistenen op het dak en aan de muren 
verbinden oud en nieuw. De Herberg is een ontmoetingscentrum met drie 
zalen, waardoor de kerk nu ook voor andere activiteiten gebruikt kan worden.

Locatie: Dorpsstraat 59, Zoetermeer 

Activiteiten:
• De Oude Kerk is open voor Open Monumentendag, zie p. 33

de Herberg Oude Kerk Zoetermeer

14



Let’s Tango
We schrijven 1969 als de Tangogarage wordt gebouwd. Palenstein wordt als 
nieuwe woonwijk vol beloftes ’uit de grond wordt gestampt’. De woningen 
werden toen echter nog niet geïsoleerd. De wijk Palenstein moet nu een 
aardgasvrije wijk worden. De karakteristieke voormalige Tangogarage is nu 
het Living Lab Palenstein waar studenten in de praktijk testen wat zij op 
school leerden over de energietransitie.

Locatie: Ambachtsherenlaan 103, Zoetermeer

Activiteiten:
• Living Lab Palenstein aardgasvrij is geopend tussen 11.00 en 15.00 uur 
• Bekijk het programma op www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
• Organisatie samen met Open Monumentendag
• Aanmelden via www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Tango garage nu Living Lab Palenstein
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Stadsmaquette in IBM-gebouw
Op de Dag van de Architectuur is op de begane grond van dit gebouw de 
stadsmaquette als “werk in uitvoering” te zien. Vrijwilligers van de werkplaats 
Stadsmaquette laten zien waarmee zij bezig zijn. Zij zijn ook benieuwd naar 
de verhalen van de bezoekers. In de ruimte is bovendien een kleine expo-
sitie te zien van oude plattegronden van de stad Zoetermeer en wordt een 
digitale presentatie over de geschiedenis van deze maquette getoond.

Het voormalige kantoorlandschap van IBM is gebouwd rond 1970. De be-
drijfstak is dynamisch. Programma’s veranderen, vestigingen worden verla-
ten en zijn onderwerp van herontwikkeling. 

Locatie: Boerhaavelaan 11, Zoetermeer

Activiteiten:
• Toelichting doorlopend tussen 11.00 – 15.00 uur 
• Organisatie samen met Open Monumentendag
• Aanmelden via www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Stadsmaquette
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Nul Op de Meter renovatie Landenbuurt
Een deel van de woningen in de Landenbuurt worden gerenoveerd van 
energielabel G naar Nul Op de Meter (NOM) woningen. De woningen wor-
den geïsoleerd, krijgen PV panelen op het dak en warmtepompen. A3 archi-
tecten ontwierp de vernieuwde gevels. De Landenbuurt is onderdeel van het 
Pleintjesplan, oorspronkelijk ontworpen in 1969 door architect Leo de Jonge. 
Het project kreeg toen het nationale predicaat ‘Experimentele Woningbouw’.
Locatie: Duiveland 19 Zoetermeer

Activiteiten:
• Tijden rondleiding: zie website.
• Aanmelden is noodzakelijk www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Nul Op de Meter (NOM) woningen Landenbuurt Meerzicht
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Station Lansingerland Zoetermeer
Ontwerp: Team V en Arcadis
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer namens MRDH, Gemeenschap-
pelijke Regeling Bleizo en ProRail

Laan op hoogte
Station Lansingerland-Zoetermeer is een groen viaduct over de A12 en de 
spoorlijn Den Haag - Gouda. Op het brugdek ligt de halte van de Randsta-
dRail. Voetgangers en fietsers kunnen er oversteken. De brug is door Team 
V en Arcadis ontworpen als een lommerrijke laan op hoogte met beplanting 
van bomen, hagen en gras. De hekwerken rond het dek zijn uitgevoerd in 
een haarscherp takkenpatroon van hoge-sterkte beton. Het patroon is speci-
aal voor dit project ontwikkeld.

Knooppunt van vervoer
Royale trappen, een hellingbaan en liften verbinden het station met de om-
geving. De wachtruimtes zijn hoog, met veel daglicht. De heldere lijnen 
en doorzichten zorgen ervoor dat gebruikers snel en op een logische ma-
nier hun bestemmingen kunnen bereiken. Het station vormt het hart van 
het knooppunt van spoorlijn, buslijnen, RandstadRail, fietspad en snelweg. 
Mensen kunnen zo gemakkelijk verschillende vormen van vervoer combi-
neren. Het station ligt net buiten Zoetermeer, maar fungeert wel als nieuwe 
toegangspoort tot de stad.

Locatie: Prismalaan West 1, Bleiswijk

Activiteiten:
• Onderdeel fietsroute op eigen gelegenheid
• Demonstratie Free-running 13.00 – 13.30 uur
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Nul Op de Meter renovatie Palenstein
Ontwerp: A3 architecten
Opdrachtgever: De Goede Woning en Dura Vermeer

Oude woningen krijgen nieuwe jas
In dit pilotproject werden 120 bestaande eengezinswoningen uit de jaren 
1960 getransformeerd tot Nul op de Meter woningen. Uitgangspunt van het 
ontwerp van A3 architecten was dat de originele constructie zoveel mogelijk 
blijft staan. Zeer duurzaam omdat er op deze manier nauwelijks materiaal 
verspild wordt. Toch hebben de woningen een hele nieuwe uitstraling gekre-
gen. Dat kon, omdat de nieuwe geïsoleerde gevels en daken in de fabriek 
geprefabriceerd zijn en op de bouwplaats voor de bestaande constructie 
worden gemonteerd. Door deze aanpak konden de bewoners in hun woning 
blijven wonen.

Lichte kleuren
Door de lichtere kleuren en moderne uitstraling sluiten de woningen nu meer 
aan op de naastgelegen nieuwbouw van Castellum en Schoutenhoek. Ver-
schillende kopgevels kregen een andere kleur gevelsteen. Deze kleur is ook 
doorgezet in de plinten in de straat. Zo ontstaat er meer variatie en zijn de 
verschillende straten beter herkenbaar. Horizontale elementen zorgen net 
als in het oorspronkelijke ontwerp voor de accenten.

Locatie: Van der Maasstraat e.o., Zoetermeer

Activiteiten:
• Onderdeel fietsroute op eigen gelegenheid
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Hospice en buurtzorgpension
Ontwerp: HW architecten
Opdrachtgever: Buurtzorg Nederland

Paviljoen
Op de eerste verdieping ligt het buurtzorghotel. Stichting Hospice Groep 
Zoetermeer huurt de begane grond. Het gebouw naar ontwerp van HW ar-
chitecten is paviljoenachtig van opzet en heel zorgvuldig gemaakt. Door een 
centrale gang liggen alle kamers en gemeenschappelijke ruimtes aan de 
gevel. 

Huiselijke sfeer
Het Hospice Zoetermeer is een gastvrij huis waar mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn kunnen verblijven in de laatste fase van hun leven. Het Hospice kan 
door de huiselijke sfeer een goed alternatief zijn voor thuis. Dit wordt onder-
steund door de warme kleurstelling en de vorm van het gebouw. Het gebouw 
heeft schuine daken; één ervan bestaat uit zonnepanelen. De installaties 
voor het gebouw zitten onder het dak waardoor deze niet zichtbaar zijn.

Het buurtzorgpension beschikt over 23 bedden. In de rustige en groene om-
geving kunnen mensen tijdelijk verblijven als er thuis niet voldoende zorg 
is. De ontmoetingsruimte ligt aan de voorkant over de hele breedte van het 
gebouw. De extra hoogte onder de schuine kap zorgt hier voor een mooi 
ruimtelijk effect.

Locatie: Schoolstraat 1, Zoetermeer

Activiteiten:
• Onderdeel: fietsroute op eigen gelegenheid
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Museum De Voorde
Ontwerp: Common Affairs
Opdrachtgever: Museum De Voorde en gemeente Zoetermeer

Transformatie 
In de tentoonstellingsruimte op de begane grond van Museum De Voorde 
stonden ooit de publieksbalies in het Stadhuis en liep men over de grote 
maquette van Zoetermeer onder een glasplaat in de vloer. Waar Common 
Affairs nu de entree van het museum ontwierp met de receptie, een gezellig 
koffiehoekje en een winkeltje, was voorheen een verborgen hoekje van het 
Stadhuis, met een wirwar van doorgangen en trappen.

Uitgangspunt van de transformatie was het behoud van de bestaande 
draagconstructie. Daarbij is alles gestript en bleef alleen het betonnen 
geraamte over.

Markante kleur
Het museum heeft een duidelijk herkenbaar gezicht. Dat is vooral aan de 
Marktzijde duidelijk te zien. Hier kreeg de gevel juist niet de goudbeige kleur 
van het Stadhuis, maar een ‘eigenwijze’ paarse tint. Het heeft het opvallende 
gebouw meteen de passende bijnaam De Milka opgeleverd. 

Locatie: Zuidwaarts 2, Zoetermeer

Activiteiten:
• Tijden presentatie en rondleiding: zie website.
• Aanmelden is noodzakelijk www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
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Reinier Haga Orthopedisch centrum
Ontwerp: EGM architecten
Opdrachtgever: Reinier Haga Orthopedisch centrum

Beweging als overkoepelend thema
Het overkoepelende thema in de orthopedie is ‘beweging’. Dat zie je niet 
alleen in de zorgprocessen, maar ook in het ontwerp van het zorggebouw 
door EGM architecten. De witte, golvende gevelpanelen zijn als glasgordijnen 
om het gebouw gedrapeerd. De raampartijen zijn ritmisch vormgegeven. 
Binnen zijn er activerende frisse kleuren en golvende houten lamellen. 
Rondom het atrium ligt een sport- en bewegingsgebied. Hier werken 
patiënten met een fysiotherapeut aan hun herstel. Een bijzonderheid is dat 
men vanuit de operatiekamers naar buiten kan kijken. Dit zorgt voor een 
goed dagritmegevoel tijdens de vaak lange operaties.

Luxe stadsvilla
Het nieuwe centrum oogt als een luxe stadsvilla. Het drielaagse gebouw 
zoekt qua schaal aansluiting bij de omringende bestaande bebouwing. De 
uitkragende tweede verdieping vormt een luifel boven de hoofdentree. De 
kliniek is verbonden met het naastgelegen LangeLand Ziekenhuis en ligt in 
het Zorghart van Zoetermeer.  

Duurzame lavastenen parkeergarage
De gevel van de naastgelegen parkeergarage bestaat uit gaaspanelen ge-
vuld met lavastenen en groen. Deze materialen zorgen voor optimale ge-
luidsabsorptie Dit biedt bovendien kansen voor grotere biodiversiteit en ver-
hoogt de luchtkwaliteit.

Locatie:Toneellaan 2 Zoetermeer

Activiteiten:
• Rondleiding om 13.30 en 14.30 uur door Eric Wendel van EGM architecten 
• Aanmelden is noodzakelijk www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
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Nominaties Gemma Smid Architectuurprijs 2020

Gymworld 
Ontwerp: VenhoevenCS architecture+urbanism
Opdrachtgever: gemeente Zoetermeer

Gebouw als een wolk
Het nieuwe sportgebouw is door VenhoevenCS architecture+urbanism 
ontworpen als een wolk van ruimtes die boven het landschap zweven. 
Elk volume heeft een andere gevelafwerking, die verwijst naar wat binnen 
gebeurt. Zo is het lijnenspel op de ruimte met free running een vertaling 
van de bewegingen die binnen gemaakt worden en verwijst het gevelbeeld 
van de trampolinehal naar de overspanning van de trampolines. Deze 
gevelbehandeling geeft de functionele sportruimtes een spannende en 
eigentijdse uitstraling. De volumes verschillen in grootte en hoogte van 
elkaar, waardoor het gebouw er aan alle kanten anders uitziet. De ingang 
is het visitekaartje van het gebouw. Trappen en liften steken uit de wolk en 
nodigen de bezoeker uit om binnen te komen.

Sportcomplex
Gymworld is een trainings- en wedstrijdlocatie voor 4.000 Zoetermeerse 
gymnasten. De grootste verenigingen die het complex gebruiken zijn GV 
Pro Patria en CGV Zoetermeer. Ook is er ruimte voor free-running, dansen, 
fysiotherapie en horeca.

Locatie:Amerikaweg / rotonde Meerzichtlaan Zoetermeer

Activiteiten:
• Rondleiding om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur door architecten Arjan Pot en 

Jos-Willem van Oorschot (VenhoevenCS) en Dinah Letteboer (gemeente Zoe-
termeer)

• Aanmelden is noodzakelijk www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl
• Demonstratie Free-running 15.30 – 15.50 uur
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Gemma Smid Architectuurprijs 2020
Zes gebouwen maken kans op de Gemma Smid Architectuurprijs 2020. 
De prijs is voor het ontwerp met de meest aansprekende architectonische 
kwaliteit, dat in de afgelopen twee jaar in Zoetermeer is gerealiseerd.

De onafhankelijke vakjury met Brechje Pronk (Architect, gemeente 
Rotterdam), Leo Oorschot (Architect en urbanist TU Delft en Atelier PRO) 
en Edwin Santhagens (Landschapsarchitect Buro Sant en Co) kiest een 
winnaar uit de zes nominaties. 

Ook u kunt stemmen! 
Maak zelf een keuze uit de zes bijzondere gebouwen. Het gebouw met de 
meeste stemmen krijgt de eretitel Gemma Smid Publieksprijs 2020. Je kunt 
stemmen tot en met zaterdag 12 september tot 15.00 uur via 
www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Traditiegetrouw vindt de prijsuitreiking plaats tijdens de Dag van de 
Architectuur, dit jaar op zaterdag 12 september 2020 (16.00 uur). De prijs 
is genoemd naar oud-wethouder wonen Gemma Smid-Marsman, vanwege 
haar inzet voor de architectuur in Zoetermeer. Dit jaar wordt voor de achtste 
keer de Gemma Smid Architectuurprijs uitgereikt.
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Woord vooraf

Op zaterdag 12 september kunt u een kijkje nemen in bijzondere gebouwen 
tijdens de Dag van de Architectuur. Ook kunt u op eigen gelegenheid langs 
gebouwen fietsen met behulp van een route en informatie in deze folder. Of 
deelnemen aan een van de activiteiten. 

Dit jaar kon de Dag van de Architectuur niet in juni plaatvinden. Maar op 12 
september presenteren we een Corona-proof programma. In samenwerking 
met de organisatoren van Open Monumentendag. Dit weekend staan nu zo-
wel de pas opgeleverde als bijzondere oude gebouwen in de schijnwerpers!   
Aan het einde van de dag reikt wethouder Robin Paalvast (wonen en 
vastgoed) de Gemma Smid Architectuurprijs en Publieksprijs 2020 uit. 
Tot 12 september 15.00 uur kun je stemmen voor de Publieksprijs. De Dag 
van de Architectuur is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de gebouwde 
omgeving.

Informatie
Door de coronamaatregelen is voor een groot aantal programmaonderdelen 
aanmelden noodzakelijk. Kijk voor aanmelden rondleidingen, stemmen 
voor de architectuurprijs, de meest actuele informatie en coronarichtlijnen 
op www.ArchitectuurPuntZoetermeer.nl

Architectuur – een publieke zaak
Architectuur – een publieke zaak, is dit jaar het centrale thema. Hoe 
onze gebouwen en onze openbare ruimte er uit zien, raakt ons allemaal. 
Dit voorjaar waren we noodgedwongen veel meer thuis. Toen werd extra 
duidelijk hoe belangrijk een prettige woning en woonomgeving is. In publieke 
gebouwen zoals bibliotheken, scholen en culturele instellingen moesten heel 
veel aanpassingen worden gedaan voor de (tijdelijke) 1,5 m samenleving. 
Zo geven we de stad samen vorm. Architectuur is altijd een publieke zaak.
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Colofon
 
Organisatie Dag van de Architectuur
ArchitectuurPunt Zoetermeer, gemeente Zoetermeer, Schatbewakers en 
Floravontuur i.s.m. comité Open Monumentendag 

Met dank aan alle vrijwilligers, architecten en gebouweigenaren die deze 
dag mogelijk maken!

Foto’s: 
Alex Berendsen, 
Simone Langeveld, 
Judith Schotanus, 
Parkour Disciplines

Contact:
www.architectuurpuntzoetermeer.nl

Uitgave:
Gemeente Zoetermeer,  
september 2020

1

http://www.architectuurpuntzoetermeer.nl
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