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Lesbrief  

De Meerpolder 400 jaar: 1616-2016 

 

Het landschap tot ca. het jaartal 1000 

Eeuwenlang was het landschap van het huidige Zuid Holland ontoegankelijk. Water had vrij toegang 

en overal waren meren en kreekjes. Gevaarlijke moerassen maakten, dat mensen daar liever niet 

wilden wonen.  

Moeras 

De planten groeiden welig. Door verrotting 

ontstond in de loop van de jaren een 

metersdik pak plantenafval. We noemen die 

laag een veenlaag. De veenlaag lag boven op 

de kleilaag. De nederzettingen Den Haag, 

Delft, Gouda en Leiden lagen om dit 

moerasgebied heen. Het Soetermeersche 

Meer bestond toen al. 

Bewoners in “Zoetermeer”. 

Rond het jaar 1000 woonden de Hollanders en 

Westfriezen vooral langs de kust en langs de 

rivieren. Verder was het land tussen zeg maar 

Alkmaar, Rotterdam en Utrecht een groot 

moeras. Dit moeras zag er uit zoals het 

huidige Prielenbos bij Aa-Zicht.  

Ten zuiden van de Oude Rijn lag op het 

hoogste punt in dat moeras een 

zoetwatermeer. Uit dat meer stroomde water richting de Oude Rijn via de huidige Noord-Aa en de 

Weipoortse Vliet. Ongetwijfeld zullen er mensen korte of langere tijd hebben gewoond. Ze leefden 

van de visserij. Het was er ook veilig tegen invallen van Noormannen die zo nu en dan de oevers van 

de Oude Rijn plunderden.  Ergens rond het jaar 1000 gingen de mensen op deze plek definitief 

wonen. Dit is het eerste begin van Zoetermeer. 

Het doel van deze lesbrief is, dat je leert: 

1. hoe het landschap rondom Zoetermeer is ontstaan. 

2. dat turf eeuwenlang een erg belangrijke brandstof was. 

3. dat ons land vanaf de 17e eeuw land veroverde op water, met name de Meerpolder. 

Een oude kaart van Holland met veel meren en plassen 



Historisch Genootschap Oud Soetermeer               Het Gemeentearchief Zoetermeer 

 

 

2 

 

Van veen naar turf 

De mensen die in Zoetermeer woonden 

haalden de struiken op het moerasland 

weg. Ze maakten ook sloten, om het water 

te laten afvoeren. Op deze manier werd 

het mogelijk om landbouw te beoefenen. 

De mensen zaaiden graan in en hielden 

wat vee. Doordat het water uit het moeras 

wegstroomde, daalde de bodem. De 

natuurlijke ontwatering richting het meer 

werd steeds moeilijker.  

Al snel ontdekten de mensen, dat het gedroogde veen een fantastische brandstof was. Het bestond 

uit plantenafval en takjes. Gedroogd brandt dat als een tierelier. We noemen deze brandstof turf.  

Veenplassen 

Vanaf ongeveer 1350 ging men het veen ook 

opscheppen, drogen en als turf verkopen. 

Daardoor daalde de bodem extra hard en 

ontstonden allerlei veenplassen. Men groef 

meters turf af, waardoor riviertjes en meertjes 

zelfs hoger kwamen te liggen dan het 

omliggende land. Het land overstroomde 

daardoor regelmatig. (Elisabethvloed 1421, 

Allerheiligenvloed 1570, Geuzentocht 1574)  

Handel in turf. 

In de plaatsen Delft, Gouda, Leiden, Den Haag 

en Rotterdam woonden veel mensen. Die 

konden de turf prima gebruiken. Er was veel 

vraag naar turf, dus daar was geld mee te 

verdienen. Vandaar, dat in de middeleeuwen 

vrijwel alle veenlagen werden afgegraven en 

als turf verkocht. 

 

De Gouden Eeuw 

Rond het jaar 1600 ging het goed met Zuid-Holland. Oftewel, de economie groeide. De stedelingen 

verdienden veel geld met de handel op andere landen. Het fluitschip werd uitgevonden. Met dit 

schip kon veel en snel vracht vervoerd worden. Hollandse schepen veroverden de wereld.  

Er kwamen nieuwe windmolens voor de industrie. Stoommachines bestonden toen nog niet. Dus 

moesten de mensen wel gebruik maken van de wind als energiekracht. Een kleine elite verdiende 

veel geld.  Daardoor hielden die mensen geld over voor andere dingen dan voedsel en kleding. Ze 

konden hun geld gebruiken om te gaan investeren, bijvoorbeeld in handelsgoederen, vrachtschepen 

en kunst.   

Het opscheppen  en het drogen van turf. 

Alles gebeurde met spierkracht, schep en kruiwagen. 

Oude kaart waarop het Soetermeerse meer staat. 
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De mensen kregen meer kinderen en daardoor groeide de bevolking. Die moest allemaal eten en 

drinken. De vraag naar voedsel en handelsgewassen nam toe. Door de toenemende vraag naar 

voedsel stegen de grondprijzen. Het werd daardoor interessant om de veenplassen droog te maken. 

Want daaronder lag de vruchtbare klei. En die was weer goed bruikbaar voor de landbouw. Land 

moest dus op het water veroverd worden.  

Inpolderen in Noord Holland 

En water was er genoeg. Vele stormen hadden de 

Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) vergroot en 

meren doen ontstaan. De vraag naar energie had 

een enorme winning van turf tot gevolg gehad, 

waardoor land verdween en nutteloze plassen 

ontstonden. De eerste bedijkingen en vervolgens 

droogmakingen vonden plaats in het huidige 

Noord-Holland, ten noorden van het IJ. Bekend 

zijn de Beemster die in 1612 en de Schermer die 

in 1635werden drooggemalen.   

Inpolderen in Zuid Holland 

In tegenstelling tot Noord-Holland was in het Hoogheemraadschap Rijnland de invloed van de 

Zuiderzee  kleiner. Daar was vooral de turfwinning schuldig aan het verdwijnen van land en het 

ontstaan van plassen. Zoetermeer is daarvan een goed voorbeeld.  Maar ook daar was door de 

groeiende bevolkingsaantallen meer voedsel nodig en dus landbouwgrond.  

De grondprijzen stegen in het eerste kwart van de 17de eeuw enorm. Het was dus gunstig om land te 

winnen. 

Mensen met geld lieten hun oog vallen op een natuurlijk zoetwatermeer in het veenlandschap: het 

Soetermeerse Meer. Het zou de eerste droogmaking in Zuid-Holland worden, hoewel tien keer 

kleiner dan de Beemster.  

Investeerders 

Allereerst stuurden de rijke investeerders 

in 1613 een brief naar de provincie. De 

bestuurders van een provincie waren 

behoorlijk machtig in die tijd. De 

ambachtsheer van Zoetermeer, Jacob van 

Wijngaerden, een professor Vorstius uit 

Leiden en de koopman Pellicorne, die uit 

Antwerpen was gevlucht en zich in Leiden 

had gevestigd. Buiten deze drie heren 

waren er nog 14 andere investeerders. Zij 

vroegen samen in die brief om het 

Soetermeerse Meer te mogen 

droogmalen.  

 

Oude kaart waarop De Meerpolder droog is. 

De Dorpsstraat in Zoetermeer (1731) met het kasteel Palenstein. 
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Droogmakerij 

De brief uit 1613 was gericht aan Provinciale Staten. Dat is het bestuur van de provincie. Omdat dit 

bestuur niet alles over water wist, gingen zij advies inwinnen bij het Hoogheemraadschap Rijnland. 

Het Hoogheemraadschap zorgde voor de waterbeheersing in een groot deel de provincie Zuid-

Holland, waaronder Zoetermeer. Door de aanleg en het onderhoud van dijken werden 

overstromingen voorkomen. Het water van het Zoetermeerse Meer moest worden afgevoerd naar 

de Oude Rijn en naar de Vliet. Dorpen als Hazerswoude, Zoeterwoude, Stompwijk en Benthuizen 

vreesden dat zij met een drooglegging onder water zouden komen te staan. Daarom kwamen de 

investeerders met het plan om in een droge zomer het water weg te pompen. Daarmee verdween 

het bezwaar van deze dorpen. Provinciale Staten gaven daarop op 15 maart 1614 toestemming om 

met de drooglegging te beginnen.  

De Meerpolder 

Om het meer werd een dijk aangelegd. 

Daarvoor werd land aangekocht voor 

53.250,- gulden, nu bijna 2 miljoen euro. Om 

de dijk werd een ringvaart aangelegd om 

water af te voeren. Alles werd met de hand 

uitgevoerd. Alleen een schop en een 

kruiwagen had men als gereedschap. 

Er werden vier molens gebouwd voor bijna 

11.000,- gulden. Die begonnen halverwege 

1615 met het droogmalen van het meer, dat 

een diepte had van 3 tot 5 meter. Een jaar 

later, dus in 1616, viel het land droog en 

werd de Nieuwe Zoetermeerse Polder of de 

Meerpolder opgeleverd. Er moesten nog wel 

sloten gegraven worden, maar er was wel 

600 ha landbouwgrond bijgekomen. Met de 

verpachting haalden de investeerders hun 

geld er dubbeldik weer uit. 

 

Deze lesbrief is tot stand gekomen door de samenwerking van het Historisch Genootschap Oud 

Soetermeer en het Gemeentearchief van Zoetermeer. 

 

Moderne kaart van de Meerpolder, waarop staat hoe diep 

alles ligt. 
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Woordenlijst 

• Droogmakerij 

• investeren 

• provincie 

• provinciale staten 

• ambachtsheer 

• hoogheemraadschap 

• verpachten 

Vragen en opdrachten 

1. Hoe oud is Zoetermeer? 

2. Wat is de oudste fossiele brandstof, die mensen gebruikten? 

3. Wie zorgde voor de veiligheid van de bewoners rondom het jaar 1000? 

4. Stroomde de Rijn altijd zoals nu? 

5. Lag Amsterdam  in de 17e eeuw aan zoet of aan zout water? 

6. Waarom gaan de wegen richting Dorpsstraat allemaal omhoog? 

7. Hoe diep was het Zoetermeerse meer? 

8. Waarom zijn drie tot vier molens nodig om de polder leeg te malen? 

9. Zoek op: Wat is de functie van de Ambachtsheer? 

10. Welke Hoogheemraadschappen komen in Zoetermeer bijeen? 

Tip: veel informatie vind je op de website www.zoetermeermijnstad.nl  

 


