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DorpssÍrool

Het gemeentelijk beschermde sicdsgezichf Dorpsstroot wordt omgrensd door
de Buurvoort. de Grote en Kleine Dobbe en een deel von de
Le idsewo I IenweÍeri n g,

Onlstoonsgeschiedenis
De oorsprong vcn de Dorpsstroot gcct terug tot in de dertiende eeuw. ln
deze periode verhuisden de boeren die oon het Zoetermeerse Meer en ocn
de Zegwoorlseweg wCIren gevestigd. noor de Dorpsstroot, ln de omgeving
log een dikke lcog veen, De huizen von de Dorpsstroof werden op deze
veenloog gebouwd, ln de doorop volgende eeuwen is veel vCIn het
oorspronkelijke veen weg gegroven voor de productie von ïurf, Alleen op de
plootsen woor sloten of wegen liepen is heï veen blijven liggen, Vondoor dot
de Dorpsstroot nu op een hoger niveou ligt don de omgeving, Het veen
bestooi voor het grootste deel uif woter, Als het veen uitdroogt don zokt de
grond. en met de grond verzokken ook de huizen, Om dit ïe voorkomen
moesfen de inwoners het grondwoïer stobiel houden, De door hen gegroven
Buurvoort en de Grote en de Kleine Dobbe vormen somen een ringvoort die
er voor moet zorgen doÏ de veengrond woorop de huizen von de Dorpsstrooï
stoon, not blijfl,



Het Zegwoortse deel von de Dorpsstroot

De Dorpsstroot wos eeuwenlong het centrum Von twee dorpen: het
tweelingdorp Zoetermeer en ZegwoarLZi) deelden één kerk, De scheiding
werd gevormd door de Delflse- en Leidsewollenwetering: Zoetermeer log
dcor ten westen von en Zegwoort ten oosten, De dorpen werden met elkoor
verbonden door een stenen brug over de wetering, De Wollenwetering
mookte deel uit von een doorgoonde voorroute ïussen Leiden en Delft,

Omstreeks I800 werd de voorweg nouwelijks meer gebruikt en met de komst

von de spoorlijn in I BóB wos het deÍinitief ofgelopen, Een deel von de
wetering werd gedempt en de brug werd oÍgebroken, De beide Dobbes
speelden tot honderd joor geleden een belongrijke rol in het dorpsleven, Het

woter werd gebruik ols drinkwoter voor vee, om kleding te wossen, om zich te
verplootsen en ols bluswoter bij brond, Bij het oonleggen von de woterleiding
werden dobbes overbodig en in veel dorpen zilnze don ook gedempt, ln
Zoetermeer is doï niet gebeurd, Zoetermeer en Zegwoort hodden ieder hun

eigen dobbe die beide nog intoct zijn, Alleen heeft de Grote Dobbe oon de
Zoetermeerse kont zijn huidige omvong pos in de joren zeventig von de
twintigste eeuw gekregen,
De Dorpsstroot wcs in de zestiende eeuw ol bestroot, Er stonden veel
woonhuizen, cofés en winkels, een kerk, een kopel en een school' ln de
middeleeuwen domineerde het imposonte kosteel Polenstein het beeld, Hier

woonde de ombochtsheer,
De Dorpsstroot is geleidelijk oon gegroeid, en niet plonmotig oongelegd, Dot
is te zien oon de hier en door verspringende rooilijn, Von oudsher wos er een
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verschil tussen het'rijke'Zoetermeerse deel en het minder bemiddelde
Zegwoort, ln het eerste stoon riante woonhuizen op grote kovels grond en in
het Zegwocrrtse deel stoon de huizen ooneengesloten op smolle kovels,
In 1935 werden de beide dorpen somengevoegd tot één dorp. Zoetermeer,
De oudste gebouwen doferen uit de zeventiende eeuw. woorvon de toren
von de Oude Kerk uit 1642 (die wel op een oudere voetstoot) de meest
imposonte is, Er zijn nog enkele ochtliende-eeuwse gebouwen, moor de
meeste doteren uiï de negentiende en twintigste eeuw,

Ruimtelijke opzel
Het historische gebied von de Dorpsstroot is duidelijk begrensd en goed
herkenboor, Het wordt door hooggelegen woter omringd (de Buurvoort. de
Grote en Kleine Dobbe en een kleine stukje Leidsewollenwetering), Het toont
noor buiten toe een door groen gekenmerkte rond, die wordt gevormd door
de tuinen en eryen ochfer de bebouwing, Hierbinnen in bevindf zich een
lineoire, noor binnen gerichte bebouwingssïructuur die in de vorm von een
ossenkruis is uitgelegd, Het niveouverschil von de bebouwing op het oude
veenpokket is duidelijk herkenboor oon de glooiende groene zones oon de
buitenkont von de Buurvoort en oon de toegongswegen die iets omhoog
lopen, Dit geefl de Dorpsstroot het korokter von een ïerp,

De Buurvoort rondom de Dorpsstroot

De ruimtelijke hoofdstructuur bestoot uit drie drogers: het stenen kruis, de
groene rond en de wotergordel,
Korokteristiek voor het stenen kruis is de linecrire structuur die hier en door
onderbroken wordï door pleinen (voormolíge schoolpleinen) en de stegen
noor de ochtereryen, de zogenoomde poorten,
De groene rond wordt gevormd door de tuinen en erven, die ochter de
bebouwing is gelegen en nccr buiten toe gekeerd is, Aon de westzijde wordt
het beeld voornomelijk bepoold door grote lommerrijke tuinen en stroken met
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een bosochtig korokter lcngs de Grote Dobbe' Aon de oostzijde zijn de
percelen smoller en ook meer bebouwd, Hier is een grotere cfwisseling tussen
'steen' en 'groen',
De wotergordel besïoot uit een conïinu doorlopende ring von woterlopen
die de Dorpsstroot geheel omsluit,

Bebouwingsbeeld en orchitectuur
De bebouwing von de Dorpsstroot is individueel en kleinscholig'
Troditiegetrouw vormen de kerken en in mindere mote de scholen een
uitzondering op de kleinschcligheid. Met nome de twee kerken domineren
het dorpsbeeld en vormen met hun grote koppen en torens morkonte
herkenningspunten,
Er is een verschil tussen het wesfelijke deel (het vroegere Zoetermeer) en het
oostelijke deel (hei vroegere Zegwoort), ln heÍ westelijke deel woonden de
notobelen en hier stoon vrijstoonde woonhuizen en voormolige boerderijen
op ruime kovels, noost ooneengesloten winkelpcnden, Het oostelijke deel
wos meer ombochtelijk georiënteerd, De bebouwing is kleinscholiger, en

stocrt vrijwel ooneengesloten op smolle kovels, Aon de Leidsewollen stoon

bescheiden woonhuizen von een loog hoog. uit het begin von de twintigste
eeuw en de joren dertig,
De meesïe ponden stoon direct oon de sïrcot, zonder voortuinen,

Vrijstconde villo uit l92B (Dorpsstroot l0)

De gebouwen vertonen een grote diversiteit wot betreft hoogte, breedte, de
gevétindeling, richting von de kop en ornomentiek, Wel zijn zij overwegend
von bcksteen en hebben zij ponnendoken, Zij vormen ondonks de verschillen

somenhongende strootwonden, De geleidelijke en niet plonmotige groei von
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een oud centrum is ook of te lezen oon de veelheid oon bouwstijlen, een
ontwikkeling die tot de huidige tijd doorgoot, De historische stijlen
overheersen (eclecticisme, neo-clossicisme, Hocgse School, Delftse School);
hierbij sluit de ook voorkomende hisforiserende orchitectuur oon,
Een flink oonlol ponden is oongewezen ols rijks- of ols gemeentelijk
monument, De meeste monumenten von Zoetermeer zyn don ook in de
Dorpssïroot te vinden,

Slruclurele en/of funclionele wijzigingen
De Dorpssiroot heeft zich goed kunnen hondhoven in Zoefermeer toen het
dorp nc de oonwijzing tof groeikern in 1962 uiïgroeide tot een stod von
formoot, Al scheelde het niet veel: het plcn om de gehele Dorpssiroot te
slopen en ols herontwikkelingsgebied op te nemen in het nieuwe
stcdscentrum log ol kloor,
De meest ingrijpende wijzigingen hebben plootsgevonden vonof deze
periode, ln de joren zestig vertrok een oontol bedrijven uii de Dorpsstaot,
zools Brinkers Mcrgorinefobrieken en twee zuivelbedrijven Von der Spek en
Noordom. Voordot het nieuwe stodscentrum wos voltooid fungeerde de
Dorpsstroot ols hoofdwinkelcentrum voor de gehele stod, Er vonden foen
flinke winkeluitbreidingen plcots om oon de groeiende vroog te kunnen
voldoen,
Toen het stodscenfrum in de jcren tochtig wos volfooid nom dit de rol vcn de
Dorpsstrcot ols hoofdwinkelcentrum over, De Dorpsstroct functioneert nu ols
zelfstcndig winkelgebied nocst het stodscentrum,
Vonof het midden vCIn de joren negentig nom het oontol bouwoctiviteiten
toe, Op lege of leeggekomen terreinen werd en wordt een flink oontol
nieuwe woningen en winkels geloouwd, zools op de voormolige Von der
Schee locoïie, het voormolige Spcrterrein en noost het plein voor Grond Cofé
School, Zijzijn door hun moot en school von grote invloed op het korokter vcrn
het historische dorpsbeeld, Ook doorbreken sommige projecten het
historische longgerekïe verkovelingspoïroon dwors op de ringvoort (Von der
Schee locctie).

Typering en bijzondere kwolileiten
. De goof bewoorde en goed herkenbore hoofdstrucfuur. bestoonde uit

het stenen kruis, de groene rond en de wotergordel,
o De duidelijk ofgetekende hoge ligging ten opzichte von het

omringende gebied,
. De ononderbroken woterloop met twee bewoord gebleven dobbes.
. De somenhong iussen verkoveling, bebouwing, groen en woter,
. De longe en smolle poorten nocr de cchtererven,
. Het historisch gegroeide dorpsbeeld, of ie lezen oon de verspringende

rooilijn en de individuele en pluriforme orchitectuur,
. Het onderscheid in bebouwingsbeeld tussen het oostelijke en westelijke

deel von de Dorpsstroot,

)

)



Woordering
De Dorpsstroot is von belong ols het historische dorpscentrum woor de wortels
von Zoetermeer tot op de dog von vondoog bewoord zijn gebleven, Door
de goed herkenbore structuur von wegen, groen en woter. de bewoorde
dobbes. het oude verkovelingspotroon, dot dwors op de wotergordel stoot.
de poorten noor de ochtererven, het kleinscholige, individuele korokter von
de bebouwing en het pluriforme orchitecïuurbeeld, heeft de Dorpsstroot
hoor identiteit ols sfeervol historisch centrum kunnen behouden,
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Koepelljesbuu rl Meerzichl

Het gemeentelijk beschermde stodsgezicht. de koepeltjesbuurt in de wijk
Meezicht wordï omgrensd door het Westergo en het Westerpork,

Onlsloonsgeschiedenis
ln 197111972 werd in de wijk Meeaicht een complex von I 1ó woningen
gebouwd, Het vormf een oport buurtje in de wijk, Meezichï is no Polenstein
en Driemonspolder de derde wijk die no de oonwijzing von Zoetermeer tot
groeikern werd gebouwd, Volgens het Structuurplon Zoetermeer uit l9óB
zouden in Meezicht in het groen gesitueerde longe golerijflots en een oontol
iorenflots verrijzen, Hoogbouw dus. net ols in Polenstein en Driemonspolder,
Moor tegen het eind von de joren zestig ontstond sïeeds meer weerstond
tegen de ols onmenselijk geziene hoogbouw en die omslog in heï denken is

in Meezicht duidelijk of te lezen, Er is hoogbouw, moor veel minder don
oorspronkelÍjk de bedoeling wCIs, De rest von de wijk is ingevuld met
eengezinswoningen en middenhoogbouw.



Koepelwoningen

De koepeltjesbuurt in Meezicht ligt in het zuidwestelijke (loogbouw) deel von
de wijk, tegen heï Westerpork oon, De buurt ontleent hoor noom oon de
orcrnje koepels boven de troppenhuizen von de (meeste) woningen, Het
ontwerp is von orchitect Benno Stegemon en bestoot uit 99 woningen met
koepels en l7 tentdckwoningen, Ze zijn gebouwd door het BBI (Bureou voor
Bedrijven en lnstellingen) uit Delft,

Ruimïelijke opzeï
De structuur von de woonwijk is geheel conform de heersende opvottingen in

de joren zeventig geboseerd op het domein von de voetgonger, De wegen
voor de outo lopen om de buurt heen en bewoners en bezoekers kunnen hun
outo olleen kwijt in vier holfuerdiepte porkeergoroges, Op knooppunten in

heÍ voetgongersdomein zijn pleintjes en speelruimtes voor kinderen
oongelegd, ten behoeve von verschillende octiviteiten, Voor de gehele
buurt is een overkoepelend bosisgroenplon opgesteld, Dit vormt de
grondslog voor de inrichting von zowel de tuinen ols von de openbore ruimte,
De bosisbeplonting en de gozons zijn hierin vostgelegd en de bewoners
kunnen zelf oonvullingen geven, Niet oongegeven in het bosisgroenplon zijn

schuttingen, scheidsmuren, hokjes, polen mef drood en ondere
erfscheidingen, Heï uitgongspunt von het concept is dot openboor gebied
en privé-gebied en ook de privé-gebieden onderling noodloos in elkoor over
lopen, Alleen groenelementen of een verhoogde oonleg geven iets von een
scheiding tussen de tuinen en het openbore gebied weer,
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Binnen dit homogene groengebied zijn de I I ó woningen op een uitgekiende
wijze gegroepe erd. Ze zijn in groepjes von drie of meer met verspringingen
oon elkoor geschokeld, De ocnblik von de lroditionele stroot ontbreekt, de
woningen stcon rond binnenpleintjes en oon open doorgongen woordoor
rechte strootwonden ontbreken,

Bebouwingsbeeld en orchifêcluur
De woningen zijn kubisch von opzet, twee tot drie logen hoog en hebben of
een plot dok (de woningen met de koepels) of een tentdok, BU de
koepelwoningen is het trcrppenhuis ols oport volume buiten de woning
geplootst om de plottegronden niet te doorkruisen met een verdiepingstrop,
De troppenhuizen zijn crfgedekï met dubbelwondige oronje koepels,
De woningen zijn sprongsgewijs verkoveld, wcordoor er nergens een
eenvormig beeld ontstoot, Door de expliciete kleurkeuze von de huizen
vormen zij een duidelijk controsf met de groene omgeving, De muren zijn
opgetrokken uit witte kolkzondsfeen, de kozijnen zijn zwort en de koepels fel
oronje,
De woningen behoren tot heï structurolisme, een in Nederlond ontstone
stroming met ols kenmerk hormonieus geschokelde volumes en in elkoor
overlopende binnen- en buiïenruimïes, Gebouw en omgeving vormen zo êên
geheel,
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De vier pcrkeergcroges zijn onopvollend in de buurt opgenomen. Het zijn

holfverdiept liggende iweeloogs goroges, woorvon het porkeerdek en de
in/uitrit in het groen zijn geïntegreerd,

Structurele en/of functionele wiizigingen
De betrekkelijk jonge koepeltjesbuurt is wot oonleg en bebouwing beïreft
vrijwel goof , Alleen op detoilniveou zijn er vercnderingen, die echier wel de
korokteristiek en het totcolbeeld von de wijk verstoren, Het goot om cnders
gekleurde kozijnen (veelol wit), erfofscheidingen in de vorm von hoge hogen
en verschillend vormgegeven hekjes, porkeerplooisen voor de deur en
tuinhuisjes,

Typering en bijzondere kwoliteilen
. Als eenheid ontworpen buurt met een doordcchte somenhcng tussen

de stedenbouwkundige structuur, de groenccnleg en de bebouwing.
. Goed bewccrde structuur en bebouwingsbeeld.
. Verspringend verkcvelingspotroon met een cfwisseling tussen openheid

en beslotenheid,
. Kenmerkend voorbeeld von de ontwerpopvotiingen vcn de joren

zeventig die tot uiting komen in de kleinscholigheid, de ofwisseling, hel
primoot voor de voetgonger en geen scheiding tussen privégrond en
openbore ruimte,

. Goof voorbeeld vcn structurolisme.

. Opvollend moteriool- en kleurgebruik in de orchitectuur,

. Sterke identiteit (visitekoortje von Zoetermeer),

Woordering
De koepeltjesbuurt is zeer wcrcrrdevol ols goof voorbeeld vcn de
ontwerpprincipes uit de joren zeventig, Kenmerkend zijn de somenhong
tussen het stedenbouwkundig ontwerp, de groenconleg en de orchitectuur
en het primoct voor de voetgonger, Mede door de opvollende oronje
koepels heeft de buurt een sterke eigen identiteiï, Tevens is de buurt von
belong ols voorbeeld von sfructurolisme, een crchiïectuurstroming die in
Zoetermeer niet veel voorkomt,
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Meerpolder
Het gemeentelijk beschermde stodsgezicht de Meerpolder wordt omgrensd
door de ringsloot en de grens met Leidschendom,

Onlstoonsgeschiedenis
De Meerpolder ontleent zijn noom oon het Zoetermeerse Meer, Dii wos tot
I ó.l4 een fors binnenmeer, Hier woren de eersfe bewoners von Zoetermeer
gevestigd toïdot zij in de derliende eeuw nCIor de Dorpsstroot verhuisden, ln
I ó14 werd octrooi verleend voor het droogmoken von het meer, omdot de
wolkonï dreigde of te sloon, De zo ontstone Meerpolder wos de eerste
droogmokerij in Rijnlond, Toen in I ól ó het meer wos drooggevollen, heefl het
gebied zich tot een vruchÍboor londbouwgebied onïwikkeld, De boeren von
de Meerpolder hebben in belongrijke mote bijgedrogen oon de productie
von boter wooroon Zoetermeer zijn reputotie ols boterdorp heeft te donken,
Drie tochten voerden het woter of noor drie molens, die het woter
oversloegen op de ringslooï om de polder heen, Voor de bemoling von de
weilonden zorgden de weidemolentjes, die het woter ofmolen noor de sloten
in de polder,
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Een weidemolentje in de Meerpolder

De Middelweg die midden door de polder loopt, werd in I ól ó in gebruik
genomen ols 'rijweg noor Leyden'. ln l7B0 kregen het Zoetermeerse
dorpsbestuur en het polderbestuur von de Meerpolder toestemming om tol te
heffen voor het onderhoud von de weg, De tol wos gevestigd oon de
Stompwijkse kont en heeft tot I 82ó bestoon,
Niet de hele Meerpolder volt binnen de grenzen von de gemeente
Zoetermeer: de grens loopt ongeveer dwors door het midden'

Ruimtelijke opzet
De oorspronkelijke ovole vorm von het nofuurlijke meer tekent zich duidelijk in
het londschop of, De structuur von de polder is helder en eenduidig, De
Middelweg deelt het polderoppervlok in tweeèn en vormt de verbinding
tussen Zoetermeer en Stompwijk/Leiden, Hooks op de Middelweg stoon drie
Íochten die over de gehele breedte vCIn de polder zijn gegrCIven: de Noord-,
de Middel- en de Zuidtocht,
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De polder is in een strok potroon verkoveld: smolle groslondpercelen die
noord-zuidzip georiënteerd, Eromheen ligt een ringsloof die tussen koden is

geklemd. op een hoogfe von drie meter boven de polder, De boerderijen
bevinden zich vonouds oon de noord- en de zuidzijde en liggen tegen de
ringdijk oon, De richting von de kop volgt de kovelrichting von het lond en is

doorom noord-zuid georiénteerd (hooks op de dijk), HeÍ woongedeelte ligt
oon de dijkzijde, de ochtezi)de met bedrijfsruimte en stollen is gericht op het
ochterliggende lond, De bebouwingsdichtheid is loog en mede door het
ontbreken von beplonting op de percelen is heï londschop zeer open, Wel is

erfbeplonting oonwezig die vorieert von enkele solitoire bomen tot een dicht
rondbeplonting rondom,
Aon de zuidelijke rond von de polder is de omgeving gewijzigd door de
uitbreiding von Zoetermeer, Hier wordt de polder omsloten door bebouwing
en sïedelijk groen,

Bebouwingsbeeld en orchilecfuur
De bebouwing in de Meerpolder is zeer schoors, Van oudsher stoon er
boerderijen tegen de ringdijk oon met hun kop hooks op de richting, Deze zi)n
uitgebreid met nieuwe stollen, silo's. kossen en hekwerken, Ook zijn er
woonhuizen bij gebouwd, De funciie von de drie molens is overgenomen
door een electrisch gemool, De molens zijn nog oonwezig, moor ztlztln
ofgetopt en doen nu dienst ols woonhuis, De relotie met de polder is

doordoor minder herkenboor geworden,
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Eén von de ofgetopte molens



Zeer kcrokteristiek in de Meerpolder zijn de pocr overgebleven kleine stolen
weidemolentjes voor de bemoling von de weilonden, Evenzeer kcrokteristiek
is een tweede nouwelijks meer voorkomend fenomeen: houten
telefoonpolen met bedroding noor de gebouwen longs de ringdijk,

Structurele en/of Íunctionele wiizigingen
De Meerpolder heeff zijn londelijke korokter en relotieve rust goed weten te
beworen, Wijzigingen zijn de vervonging von de molens door electrische
bemcling en schcolvergroting von ogrorische bedrijven, Ook zol noor
verwochting de recrectieve betekenis von de Meerpolder groter worden
door de ioenemende verstedelijking,

Typering en biizondere kwoliteilen
De korokterisïieke ovole vorm von de polder die zich duidelijk in het
londschop oftekent,
De kenmerkende verkoveling in longgerekte stroken'
De openheid en weidsheid,
Goof bewocrde en goed herkenbore ringdijk en ringsloot'
De oonwezigheid von cultuurhistorisch woordevolle elementen ols de
weidemolentjes en de houten telefoonpolen,
De ofgetopte molens ols herinnering oon de historische polderbemoling.

Houten telefoonpolen longs de ringdijk
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Woordering
De Meerpolder is zeer woordevol ols morkonfe londschoppelijke eenheid
door de openheid en de ovole vorm die zich duidelijk oftekent en die
herinnert oon heï oude veenmeer, Von wcrorde is tevens het oorspronkelijke
ogrorische korokter met de kenmerkende loge bebouwingsdichtheid en op
de dijk georiënteerde boerderijen. Structuur en bebouwingsbeeld zijn goed
bewoord,
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Voorueg
Heï gemeentelijk beschermde stodsgezicht de Voorweg strekt zich uit vonof
de J,L, von Rijweg tot oon de grens met Leidschendom-Voorburg,

O ntsloqnsgeschiedenis
De Voorweg is één von de oudste wegen von Zoetermeer. ln een verslog uit
l29S wordt de weg oongeduid ols Kercweghe, Die noom ontstond omdot de
weg voor de boeren uit die omgeving de enige weg wos noor de kerk in de
Dorpsstroot, ln l4ó3 werd het Voorkerckweghe dot vervolgens verbosterd
werd totVoonveg, De wetering werd in l49l gegroven om het veengebied
te ontwoteren en ols woïerweg, Voor het ofuoeren Von de gewonnen turÍ,

Tot in de negentiende eeuw wos de Voonveg onverhord; ernoost liep een
voetpod von wiÍ zond,
Het gebied woor de Voorweg doorheen loopt, behoort tot het
cultuurlondschop von de droogmokerijen, Het veen in dit gebied wos geheel
ofgegroven om turf te winnen en tot een grote plos geworden, De Voorweg
kwom ols overgebleven bovenlond met bebouwing en eryen in het
plossengebied te liggen, ln I óóB werd vergunning tot droogmoking von het
gebied ten zuiden vctn de Voorweg verleend, Het drooggemookte gebied
werd Driemonspolder genoemd, Het lond ten noorden von de Voorweg werd
een eeuw loter, in 1767-1772 drooggemookt, de Buytenweghpolder'
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Hofsiede Meerzigt

De Voorweg werd in de zeventiende en in de ochttiende eeuw een geliefde
plek voor rijke burgers om buiïenplcaïsen te bouwen, Volgens een
beschrijving uit 1746 wos de polder 'zeer oonzienlyk door de vermooklijke
Buitenplooïsen en schoone Boeren-wooningen', De eerste buiïenploots die
hier gebouwd werd is de nog sieeds bestoonde hofstede Meezigt uit
167211677.Waarschijnlijk is de noom ontleend oon het uitzicht von de
hofstede noor de overkont von de Voorweg, wocr het gebied Buytenwegh
nog grotendeels onder wofer stond,
De buitenplootsen ontstonden vook uit boerenhofsïeden die iot londhuis
werden uiïgebouwd. Deze ontwikkeling heeft zich oon de Voorweg nieï
doorgezet; vonof de tweede helft von de ochtliende eeuw woren de
buitenplooÍsen weer volledig ols boerenbedrijf in werking,

Ruimtelijke koroklerisliek
De Voorweg wordt gekenmerkï door een open lineoire structuur. gevormd
door weg en wetering, Door de verhoogde ligging tekent de weg zich
duidelijk in het londschop cf, ln de Voorweg zitlen twee bochten, Dezezijn
ontstoon omdot de Voorweg feitelijk rond heï Zoeïemeerse Meer is

oongelegd, Holverwege wordt de hisÍorische lijn von de Voorweg
onderbroken door de Zoetermeerlijn, De Voorweg buigt in een nieuw troject
met de spoorlijn mee en vervolgt pos een eindje westelijker zln oude trocé,
De wetering loopt wel rechtdoor,
Aon de zuidkont loopt de Voortocht, die bij de verkoveling von de
Driemonspolder is gegroven en uit de zeventiende eeuw stomf, Het begin



von de Voortocht ligt bij de Von Leeuwenhoekloon en hij loopt door tot con
de gemeentegrens met Leidschendcm-Voorburg, Ten oosten von hofstede
Meezigt, oon de Zonnenberg, is de Voortocht vergrcven tot een brede
vijverportij in een londschoppelijke setting,
Het groen komt voornomelijk voor in de vorm von erfbeplontingen met
solitoire bomen, bosjes, hogen, boomgoorden, moes- en siertuinen, en VOn

grosbermen, grostoluds en weitjes,

'=F

Boomgoord ten westen von hofstede Meezigt

Een bijzonder stukje open weidelondschop ligt ten westen von hofstede
Meezigt, Door bevindt zich een ensemble von oude londschopselementen
in de vorm von de Voortocht, kovelsloten, een boomgoord, knotwilgen en
elzensingels,
ln hei gedeelte von de Voorweg no de onderbreking door de Zoetermeerlijn
(ten westen von de Leidschendcmweg/Amerikoweg) is het oorspronkelijke
korokter von een veendijk met wetering in een open polderlondschop
bewoord gebleven, Woor in het eerste deel de wijken Meezicht en
Buytenwegh de Voorweg insluiten, is in het tweede deel het londschop aon
weerszijden onbebouwd. Hier zijn de korokteristieke doorkijkjes vio de open
ruimtes tussen de bebouwing noor het open polderlond erochter nog
oonwezig,

Bebouwingsbeeld en orchiïectuur
Aon weerszijden von de Voorweg ligt voornomelijk kleinscholige bebouwing,
die vlok con de weg is gesitueerd, Alleen hofstede Meezigt ligt op afstond
oon het eind von een longe oprijloon, De bebouwingsdichtheid is loog, De
gebouwen zelf hebben een sterk individueel korokter en zijn olle georiènteerd
op de Voorweg, Aon de noordkont is de bebouwingsrichting loodrecht of
evenwijdig cron de Voorweg, oon de zuidkont iets gedrooid, volgens de
richting von de oude polderverkoveling,
Het oudste gebouw (hofstede Meezigt) stomt uit de zeventiende eeuw,
enkele uit de ochttiende en de overige uit de negenÍiende en twintigste
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De Voorweg fen wesfen von de Leidschendomweg/Amerikoweg

Het vroegere rijke korokter von de Voorweg is of te lezen ccn het grote
oontol monumentole boerderijen dct op ruime eryen stoon, Een oontol is

oongewezen ols rijks- of cls gemeentelijk monument, Verder stcon oon de
Voorweg woonhuizen, londorbeiderswon ingen, tuinderswoningen,
bedrijfsbebouwing en een sporihol, Het (oorspronkelijk) ogrorische korokter
overheerst, woorbU geldt hoe dichfer bij het oude dorp hoe meer
woonhuisbebouwing,

Functionele en/of struclurele veronderingen
De Voorweg heeft tot op heden hoor hisïorische korokter groïendeels
behouden. Bij de uitwerking von de plonnen voor Zoetermeer ols groeikern
werd de structuur von de oude weg en wetering in de nieuwe stod
geïnfegreerd. ol is deze door de oonleg vCIn doorgongswegen en de
Zoetermeerlijn op een poor plootsen onderbroken en stoon woor de weg
longs de wijk Meerzicht loopt. hoge flotgebouwen soms ongstwekkend
dichtbij, De veendijk is in het gedeelte ten westen von de
Leidschendcrmweg/Amerikoweg goof bewocrd,



Typering en biizondere kwqliteiten
r De lineoire structuur von de Voorweg en de wetering.
. De herkenbore hoge oftekening von een veendijk in het londschop,
. De goof bewoorde somenhong tussen dijk, wetering. bebouwing en

open polderlondschop in het deel ten westen von de
Leidschendomweg/Amerikoweg,

. Het ensemble von oude londschqpselementen ten westen von
hofstede Meezigt,

o De loge bebouwingsdichtheid,
. Het individuele en pluriforme orchitectuurbeeld,
. De monumentole boerderijen en erven,

Woordering
Het gebied von de Voorweg geeft een somenhongend beeld von een
droogmokerij met oud bovenlond. Het oorspronkelijke ogrorische korokter is

goed bewoord door de oonwezige boerderijen met hun ruime eryen en de
kleinscholige individuele bebouwing, De zeventiende-eeuwse hofstede
Meezigt vormt meï zijn londhuis een unieke referenïie oon de voormolige
cultuur von rijke buitenplootsen oon de Voorweg, Het gebied is von belong
vonwege de cultuurhistorische en londschoppelijke wcrorden, vonwege de
onderlinge somenhong tussen bebouwing, groen- en woterstrucïuren, en
vonwege de referentie oon de culïuur Von de oude droogmokerijen,



"%^ *u*
, 'q. RE|N

%, 'e
.rr+

%r.%, óoo^ *.o
b*, v

'TêlP€l

Rrso SnilT

4r
'4E

,%

MIIf€

=à
È
á
a

ss'%

g
I

P
5
d
á
EE

E
E

a

{É

E6
lLgrtrn

$
2
d

F
.I

oY IE
molR^rsE

Ê ffir I

9nilT 'sg
."ot

."d
J'

.""tp'
$

3"
s

d6

ELtm

q**.

ffi]ffi Mrlffi
GROTEDOBBE

DOEBEPAIK

t Huys t6

r$.s$ Prl.nstsln

't,0ude
lturs

%a+
,,u* '4o. iorg.nltr

rMl^ls

VN

ffiM
offiT

illM

Wilhelminopork

Het gemeenÍelijk beschermde stodsgezicht Wilhelminopork ligt in de wijk Dorp
en wordf omgrensd door de Dorpsstroot, de Julionclccn en de Delfisewollen,

Ontsfoqnsgeschiedenis
Het Wilhelminopork is in 1950-1951 oongelegd ols herdenkingspork noor
ontwerp von londschopsorchitect J,T,P, Bijhouwer, Het plon is verder
uitgewerkt door ïuinorchitect J.H,R, von KoolwUk, De grond wos toen in
gebruik ols volkstuin, De gemeente hoopte meï dit plontsoen heï dorpsbeeld
le verÍrooien omdot er voorol in deze poldergemeente grote behoefte wos
oon enig notuurschoon,
ln het pork stoon twee monumenten: het oorlogsmonument 1940-1945 en het
lndiëmonument ter herdenking von Zoetermeerse militciren die in het
voormolige Nederlonds-lndië zijn omgekomen,
Het pork ligt met hoor rug legen de Dorpsstroot oon, deels op het tolud von
de Buurvoorl, Zowel de Dorpsstrooï <rls het Wilhelminopork liggen nog op het
oude veenpCIkket en dus hoger don het omringende oÍgegroven
poldergebied,
Het Wilhelminopork is het eerste en dus oudste pork vcn Zoetermeer,



Ontwerp en oonleg
Het Wilhelminopcrk is oongelegd in de Engelse londschopsstijl. Deze stijl

ontstond in de ochttiende eeuw ols reoctie op de formele Fronse tuinstijl woor
de notuur in geometrische potronen werd bedwongen, Kenmerkend voor de
londschopsstijl is een op de notuur geïnspireerde ocrnleg, met glooiende
heuvels, doorkijkjes en vergezichten, coulissen von beplontingen, losse

boomgroepen in gozons en notuurlijke woterpcrrtijen, Deze elementen vinden
we terug in het Wilhelminopork, Over de volle lengte von het pork is een
serpentinevorm ige vijver gegroven,

De coulissen komen tot uiting in de kleinere ruimten woorin het pork is

opgedeeld,Zi)zijn ols een krolenketling ooneen geschokeld, Een stelsel von
longgerekte poden en het wcter verbinden deze verschillende onderdelen.
Voncf het verhoogd gelegen pod longs de Buurvoort zijn doorkijkjes over het
pork en de tuinen oon de ovezijde von de Buurvoort mogelijk, Het pod
rondom de vijver wordt oon de kcrnt von de Julionoloon begeleid door frooie
bomen,
Voor de beplonting koos tuinorchitect Von Koolwijk voornomelijk voor soorten
meï een inheems korokter die possen in het Zuid-Hollondse londschop, Alleen
rondom het monument 

.l940-.l945 heeft de beplonting een meer exotische
sierwoorde, De soorten zijn oongevuld met in het voorjoor rijk bloeiende
stinzenplonten, ln het ontwerp mookte Von Koolwijk gebruik von bomen, en
hoge en loge vokbeplonfing, Voorol de bomen en de hoge
beplcrntingsvokken zijn bepolend voor de structuur en de coulissewerking von
het pork, Veel oondocht besïeedde hij oon compositie, vorm, kleur- en
texctuurschokeringen, en hij zorgde voor een ofwisseling von groenblijvende
en blodverliezende soorten,
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Gedenkmonument 1 9 40-19 45

Ook het gedenkmonument 1940-1945 is ontworpen door Bijhouwer, Hef is een
gebogen reliéfmuur von witte noÍuursteen met gebeeldhouwde teksten op
bosis vcn de gedochte 'Onderdrukking en Bevrijding', De reliëfs zijn vcrn Geurt
Brinkgreve en de letters zijn von steenhouwerij G, Keuzenkomp. Voor het
monument bevindt zich een cirkelvormig terros met een klinkerbestroting, Dit
(cenirole) deel von het pork heeft een extro occent gekregen doordot terros
en beplonting dooromheen in de vijver uitsteken, Het monument werd op 27
juni 195'l onthuld, Tegenover het monument spuit von het voorjoor tot de
herÍst een fonïein in de vijver,
Het lndiëmonument is een roodmcrmeren gedenksteen met inscriptie en is

onïworpen door steenhouwerij G, Keuzenkomp, De onthulling vond ploots op
i 9 september 1998,
Aon het uiteinde von het pork, oon de kont von de Eerste Stotionsstroot,
bevindt zich een bokstenen duikerbrug, Deze hod oorspronkelijk bokstenen
leuningen. moor deze zijn vervongen door niet possende houten plonken, Bij

de Julionoloon is een kleine trop von vier treden met oon één kont een
leuning,
Verder bevot het pork twee kunsÍobjecten,



Slructurele en/of functionele wijzigingen
Het pork heeft in de ofgelopen joren de nodige veronderingen ondergocn,
zowel op het gebied von de beplonting cls in het gebruik, De groenstructuur
en de kwcliteit von de bomen zijn oongetost door zwore stormen, de
opvottingen over beheer en intensiteii von beheer zijn veronderd en ook de
leeftijd speelt mee, Het ossorliment von de beplcnting is genivelleerd en op
sommige plekken ïe tronsporonf geworden woordoor de coulissewerking
verloren is gegoon,
Door de groei von Zoetermeer komen veel meer mensen of op de
evenementen in het pork zools de 4 mei-viering.
ln 2001 is een porkschouw georgoniseerd, Gemeente en buurtbewoners
hebben somen nogedocht over de toekomst von het pork en oon de hond
von een rondwondeling de positieve punten en de knelpunten in beeld
gebrccht,
Er is vervolgens een beheersvisie uitgebrocht die het Wilhelminopork voor de
toekomst veilig moet stellen, Uitgongspunt is behoud en herstel volgens de
oorspronkelijke gedcchten von Bijhouwer,

Typering en biizondere kwoliteiten
. Oudste buurtpork von Zoetermeer
. Bijzondere combinotie vcn herdenkingspork en wondel- en zitpork
. Goed voorbeeld von een ontwerp in Engelse londschopsstijl,
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Woordering
Het Wilheminopork heeft een hoge cultuurhistorische wocrde ols voorbeeld
vCIn een zorgvuldig doordocht ontwerp in de Engelse londschopsstijl met de
voor deze stijl duidelijk herkenbore elementen. zools een serpentinevijver, een
gebogen podenverloop, het gebruik von coulissen en glooiingen, ln het
beplontingsplon is rekening gehouden met het korokfer von het Zuid-
Hollondse londschop en is in tegenstelling tot wot gebruikelijk is btl deze stijl,

voornomelijk gebruik gemookt von inheemse soorten,
Als eerst oongelegde en oudste buurtpork von Zoetermeer met de functie
von herdenkingspork heeft het tevens historische woorde.








