
Ontdekking van de (Nieuwe) Driemanspolder 
 

Nodig: computer met internet. Veel antwoorden zijn te vinden op: 

www.oudsoetermeer.nl 

www.allezoetermeerders.nl 

www.zoetermeermijnstad.nl 

https://stadsarchief.zoetermeer.nl 

www.n3mp.nl  

 

Doel: 

Kennis opdoen van de ontwikkeling van het Hollandse landschap, gemaakt door de mens: moeras, 

veenafgraving, droogmaking, polder, waterberging 

Kennis maken met veranderingen door de tijd heen 

Kennis maken met de Zoetermeerse geschiedenis 

Het werk van de boer 

 

Bedoeld voor leerlingen van circa 12-14 jaar 

Extra vragen voor de meer geïnteresseerden of vlugge leerlingen 

Antwoorden op de vragen zijn op internet te vinden: zoeken, vinden, lezen, selecteren, combineren 

 

 

 

Ton Vermeulen, Het Fluitschip 

Historisch Genootschap Oud Soetermeer 

 

© 2020 

Teksten mogen worden gekopieerd, mits met bronvermelding  

Een van de drie molens van de Driemanspolder, geschilderd door B.A. van Beek na 1900 (particuliere collectie, 
Leidschendam) 

http://www.oudsoetermeer.nl/
http://www.allezoetermeerders.nl/
http://www.zoetermeermijnstad.nl/
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/
http://www.n3mp.nl/


1. Moeras 

Duizenden jaren geleden kwamen er een soort zandruggen voor de kust te liggen, zogeheten 

strandwallen. Daarbovenop kwam later stuifzand, duinen. Plaatsen als Alkmaar, Haarlem en 

Wassenaar liggen op zo een strandwal. 

Het water, aangevoerd door de rivieren, kon door de strandwallen niet meer in zee lopen, waardoor 

het gebied erachter steeds natter. Er ontstond een moeras. Planten stierven af, vielen in het water 

en konden dan niet helemaal verteren. Er vormde zich een zompige veenlaag uit plantenresten, soms 

meters dik. Bij Zoetermeer wel vijf meter of meer. In het moeras kon je niet wonen, je zakte overal 

weg. Dat moeras strekte zich uit van Jutland tot Vlaanderen en naar het oosten toe tot Utrecht. 

 

De Romeinen die hier rond het jaar 0 kwamen meden het moeras. Ze reisden via de strandwallen en 

via de zuid-oever van de Oude Rijn, die van Utrecht via Alphen aan den Rijn naar Katwijk loopt. Langs 

de rivier en op de strandwallen bouwden ze forten en hadden ze hun huizen. In het hele gebied van 

Zuid-Holland woonden misschien 10-20.000 mensen. Toen de Romeinen rond het jaar 300 

wegtrokken nam het aantal bewoners sterk af. Eeuwenlang trokken allerlei volkeren door het gebied. 

Vooral de Vikingen waren berucht omdat ze niet alleen kooplieden waren maar ook graag 

plunderden.  

 

Rond het jaar 900 brachten machtige edelen van de koning wat rust. Dat waren de graven van West-

Frisia, later Holland geheten. Zij begonnen langzaam het moerasgebied te ontginnen. Boeren kregen 

toestemming om sloten te graven om het water af te voeren. Bij Zoetermeer liepen die sloten via 

kleine riviertjes naar het Zoetermeerse Meer, nu de Meerpolder geheten. 

Kaart uit 1573 met SoeterMeer (Zoetermeer) in het midden met daarom heen Leiden, Gouda, Delft en “Haghe”. 

 

Vragen:  

1- Zoek in een atlas het gebied op tussen Jutland – Vlaanderen - Utrecht 

2- Zoek in een atlas de Oude Rijn; noem de plaatsen waar deze langs loopt tussen Utrecht en Katwijk. 

3- Zoek een oude kaart met het Zoetermeerse Meer erop en vergelijk dat met een moderne kaart. 

(Beeldbank Zoetermeer https://stadsarchief.zoetermeer.nl/ zoek op R2377. Dat is een gedeelte van 

een kaart uit 1611 van Floris Balthasars. En dan www.Topotijdreis.nl Inzoomen op Zoetermeer en 

omgeving; zet het jaartal op 1950 of 1980  

https://stadsarchief.zoetermeer.nl/
http://www.topotijdreis.nl/


2. Ontginning 

Door het afvoeren van water werd het land droger en kon je er graan op verbouwen of koeien 

weiden. Nadeel van een droger land is echter dat de grond, het veen, inkrimpt. Of beter gezegd:  

inklinkt. Dan daalt het land, terwijl het Zoetermeerse Meer even hoog blijft. Het te veel aan 

regenwater kun je dan veel moeilijker afvoeren. Graan heeft wat drogere grond nodig, de zaden 

‘verdronken’ nu. Koeien of schapen houden ging nog wel. Een andere oplossing was om een kleine 

dijk rondom het land te maken en met emmers het water over de dijk te hozen. Op een gegeven 

moment kwamen er kleine molentjes die het water weg maalden.  

Na ongeveer 1400 kwamen er veel bierbrouwerijen, steenbakkerijen en ook laken-werkplaatsen die 

wollen stoffen maakten. Die hadden brandstof nodig. En laat nou dat veen in gedroogde vorm turf 

opleveren, een prachtig product om te stoken, ook in de kachel in huis. Overal in en rondom 

Zoetermeer groef men de grond weg achter op het land. Tijdens de zomer droogden ze de 

rechthoekig gemaakte blokken in opgestapelde torentjes en in het najaar vervoerden schepen de 

turf naar de steden. Vele miljoenen stuks per jaar.  

Eén groot nadeel als je alle land wegschept in een nat gebied: je bereikt de grondwaterstand. Met 

molens kun je eerst nog het land droogmaken en verder afsteken maar eens kunnen de molens niet 

lager malen. Dan kun je onder water gaan baggeren, flodderen zoals ze dat toen noemden. Met een 

beugel haalde je de veen-bagger omhoog, spreidde dat uit op de weinige stukken land en liet dat 

drogen. Daarna stak je het met een spade in stukken en stapelde de brokken op. 

Zo flodderden de mensen tot vijf meter diep onder de waterspiegel. Er ontstonden zo meren waarbij  

de oevers door golfslag afkalfden en steeds groter werden. Rondom de Dorpsstraat van Zoetermeer 

lagen rond 1600 

grote meren met 

daartussen wat 

hoge wegen als de 

Voorweg en de 

Zegwaartseweg. 

Langs die wegen 

stonden boerderijen 

met een beetje 

ongeschonden land 

erachter en dáár 

weer achter heel 

veel water. 

 

 

 

Vragen: 

1- Wat is inklinken van veenland? Hoe komt dat? 

2- Zoek een afbeelding van het turven of turfsteken op bijvoorbeeld 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken . Als je een account aanmaakt kun je de plaatjes ook 

downloaden. 

3- Zoek een plaatje van turf, turfblokken op Beeldbank Zoetermeer 

https://stadsarchief.zoetermeer.nl  

4- Er zijn zelfs kunstwerken in Zoetermeer die met turf te maken hebben: kijk op 

https://zoetermeer.kunstwacht.nl/zoeken 

 

 

  

Turfpont, een schip waar turf mee vervoerd werd (Collectie Rijksmuseum) 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/
https://zoetermeer.kunstwacht.nl/zoeken


3. Droogmaking 

Rond 1600 nam het aantal mensen in Holland toe. Ook verdienden kooplieden veel geld met de 

handel. Er was behoefte aan meer land voor huizen en om graan te telen en koeien te weiden. Rijke 

lieden dachten te verdienen aan nieuw land en begonnen de waterplassen droog te maken. Het 

Zoetermeerse Meer was de eerste droogmaking in deze regio, in 1614-1616. Er kwam een dijk 

omheen en met verbeterde wind-watermolens maalden ze het meer droog. Het drooggevallen land 

lag meer dan vier meter lager dan het omringende land met al haar plassen. Een soort lege badkuip. 

Het droogmalen ging niet met één molen maar met meer molens. Die stonden achter elkaar en 

brachten het water met een scheprad telkens een meter of anderhalve meter in een hogere sloot 

waar de volgende molen stond. Dit heet een molengang. De molens van de Zoetermeerse 

Meerpolder staan er nog steeds, al is de bovenkant met wieken er afgehaald. 

 

De drie molens van de Driemanspolder staan er ook nog, in het dorpje Wilsveen. In 1668 kreeg de 

Zoetermeerse dokter Adrianus Quack toestemming om het enorme gebied tussen de Delftsewallen 

(van Oude Kerk tot Watertoren), Voorweg en Stompwijkseweg bij de molens droog te leggen. Door 

het turven was het een plassengebied geworden, met nog stukjes land bij de wegen waar de 

boerderijen lagen. 

 

Quack kon dat niet allemaal in zijn eentje. Hij vond 

mensen die veel geld hadden, vooral bestuurders 

en handelaren uit de steden Gouda, Delft en 

Leiden. Die hoopten straks te verdienen aan het 

verhuren van landbouwgrond én ze konden 

zomerhuizen voor zichzelf bouwen. Dan hoefden ze 

als het warm was niet in de stinkende stad te 

wonen.  

In 1668 kregen ze toestemming om het gebied 

droog te maken. Ze gaven het de naam 

Driemanspolder naar de drie mannen die het 

meeste regelwerk deden. Uiteindelijk maalden acht 

molens in twee molengangen de grote plas droog. 

De mensen die zeven jaar hadden meebetaald aan 

het maken van de dijken, het kopen van land en de 

bouw van de molens kregen in 1675 allemaal een 

stuk land. In totaal waren er 34 kavels van 

ongeveer 27 hectare. 

 

 

Vragen: 

1- Als elke molen het water ongeveer 1 tot 1,5 meter omhoog kan malen, hoe diep was dan de plas 

ongeveer? 

2- Wat zijn kavels? 

3- Hoeveel m2 is een hectare? 

4- Er is een kunstwerk als herinnering aan de droogleggers. Wat stelt het voor? In welke straat staat 

deze? https://zoetermeer.kunstwacht.nl/zoeken 

 

Extra: 

- Waarom stonken de steden zo in de zomer? 

 

 

  

Windmolen met scheprad 

https://zoetermeer.kunstwacht.nl/zoeken


4. Heren en boeren 

Het land was nu in handen van vooral rijke stedelingen. Zelf wilden ze geen boer worden. Ze 

bouwden wel een boerderij met schuren en hooibergen en verpachtten dat met het land aan echte 

boeren. Voor zichzelf bouwden ze een mooi zomerhuis voor de boerderij. Er staat er nog één aan de 

Voorweg in Zoetermeer: Hoeve Meerzigt, nu ongeveer 450 jaar oud. 

Als goedmakertje voor het droogmaken hadden de rijke stedelingen allerlei belastingvoordelen 

gekregen. Dat gold voor een bepaalde periode. Daarna moesten ze de volle mep betalen en werd de 

winst lager. Toen het ook nog eens niet zo goed ging met de Nederlandse economie en veel koeien 

stierven door de runderpest verdienden de grote heren er niets meer aan. Ze verkochten tussen 

1720 en 1740 alles aan de boeren. Een hele bekende boerenfamilie was de familie Bos. Cornelis Bos 

zat op Hoeve Driewegen kavel vijf, Arij op de negende, Johannes op de twaalfde en Pieter op de 

vijftiende kavel met Hoeve 

Meerzigt. 

Later werden leden van de 

familie Bos bestuurder van 

de Driemanspolder en ze 

waren tot 1931 

burgemeester.  

Het ploegen van het land 

deden de boeren met 

stevige Belsen,  

Belgische/Brabantse 

paarden. Al het andere 

werk op het land en in de 

stallen ging met de hand: 

zaaien, wieden van 

onkruid, maaien van gras 

en graan en het melken van 

de koeien. Daar hadden de 

boeren veel knechts voor 

nodig, vooral tussen mei en 

september. Dan kwamen er  

jongens en mannen uit Brabant en zelfs uit Duitsland om hier een paar maanden te werken. Ze 

werden Brabers genoemd of Hannekemaaiers. Sommigen bleven hier wonen. Ze hebben 

achternamen als Henneken en Windmeijer. 

 

Vragen: 

1- Welke dieren zijn er op een boerderij te vinden? Noem er vijf. 

2- Wat is verpachten? 

3- Aan welke Zoetermeerse wijk doet Meerzigt je denken? 

4- Zoek op www.ZoetermeerMijnStad.nl wanneer Hoeve Meerzigt werd gebouwd en door wie.  

Kopieer het plaatje van de voorgevel of kijk elders op internet voor nog mooiere plaatjes. 

5- Wat betekent Hannekemaaier nou precies? Kijk bijvoorbeeld op Wikipedia. 

6- De meeste mensen in Nederland hebben voorouders uit Duitsland, België, Frankrijk, Scandinavië 

of nog veel verder weg. Weet jij waar jouw voorouders woonden? 

 

Extra:  

- Waarom zou Hoeve Meerzigt zo heten? Splits de naam voor het gemak in tweeën en bedenk dat de 

woonkamer op de eerste verdieping lag. 

- Zoek op de Beeldbank Zoetermeer naar een duidelijk plaatje met Hoeve Driewegen. Waarom zou 

deze zo geheten hebben? (Probeer het plaatje met het verkeersbord te vinden) 

Boeren betalen de pacht, deels in natura (Q.G. van Brekelkamp circa 1662,  Collectie 
Rijksmuseum) 

http://www.zoetermeermijnstad.nl/


5. IJzeren Tijd 

In de 19de eeuw veranderde veel. Er kon goed en sterk ijzer worden gemaakt, zodat een deel van de 

wieken van de molens niet meer van hout hoefden te zijn. Er kwamen stoommachines die het graan 

konden dorsen, zodat je niet meer met de dorsvlegel de graankorrels hoefde los te slaan. De grootste 

verandering was echter het ijzeren paard. Geen echt paard maar de stoomtrein. De rails gingen op 

het randje van de polder dwars door het land heen, van station Den Haag tot Zoetermeer-Oost en 

verder weg naar Gouda. Een grote stoomlocomotief die met zwarte rookwolken uit de schoorsteen 

al van verre te zien was. 

Langzamerhand werden de machines zo goed dat ook de molens niet meer nodig waren. Een 

stoomgemaal ging overtollig regenwater wegpompen en er bleven maar drie molens in de 

Driemanspolder over. En die staan er nog steeds in Wilsveen. Op het land bleef er veel handwerk, 

totdat rond 1950 de trekker of tractor verscheen. Paarden hoefden niet meer voor een ploeg 

gespannen te worden. Het zaaien, maaien en oogsten ging voortaan met behulp van deze 

alleskunner. In de stal kwamen melkmachines, het zware handmelken ’s ochtends vroeg en ’s 

middags was voorbij. Er waren veel minder knechten nodig en op de boerderij kon de boer toch veel 

meer koeien melken. Tegenwoordig zijn er zelfs melkrobots waar een computer alles bestuurt en de 

boer niet meer persé vroeg zijn bed uit hoeft. 

 

Vragen: 

1- Tussen welk beginjaar en eindjaar lag de 19de eeuw? 

2- Hoe werkt een dorsvlegel? 

3- Zoek een plaatje van de drie molens in Wilsveen. Download deze. 

4- Zoek op Beeldbank Zoetermeer een stoomdorsmachine op bij de familie Sonneveld. Download 

deze. Bij deze familie hadden ze een machine uit Mannheim. Hoe heette de fabriek waar deze 

machine was gemaakt? 

 

Extra: 

- Leg uit hoe een melkrobot werkt. 

  

"Hij komt van ver", de trein in het polderlandschap geschilderd door P. Gabriel in 1887 (Museum Kröller-Müller) 



6. Stad en water 

In 1966 begon Zoetermeer met het bouwen van nieuwe wijken. Het dorp werd een hele grote stad. 

De eerste nieuwe wijken waren Palenstein, Driemanspolder en Meerzicht. De laatste twee liggen in 

de Driemanspolder. Het boerenland werd steeds kleiner. Vervolgens kwam ook het Westerpark erbij. 

Er liep op een gegeven moment zelfs een treinbaan doorheen, Sprinterlijn genaamd, tussen de 

nieuwe stad en Den Haag. De boeren verkochten hun land, veel boerderijen werden gesloopt. Maar 

de molens bij Wilsveen bleven staan. 

 

Nu is ook het laatste boerenland bijna helemaal verdwenen. Er zijn nieuwe dijken gebouwd, grote 

gaten gegraven, bomen geplant en er is een heuse camping gekomen. Dit heet de Nieuwe 

Driemanspolder. Het is een gebied waar je kunt wandelen, fietsen, vissen, vogels kijken en nog veel 

meer. Maar het is niet zo maar een natuurgebied of park, het is een zogenoemde Piekberging. Als er 

heel veel regen valt in de omgeving kunnen de gemalen het niet allemaal meer naar de zee toe 

krijgen. Dan kunnen de dijken overlopen en staan onze straten en huizen onder water. Als dat dreigt 

te gebeuren laat het Hoogheemraadschap van Rijnland vanuit Stompwijk het teveel aan water langs 

Snowworld en onder de Voorweg door naar de Nieuwe Driemanspolder lopen. Die komt dan binnen 

twee dagen gedeeltelijk onder water te staan, tussen de nieuwe dijken. Tijdelijk, want als het weer 

droog is kan al dat water langzaam weer naar de zee weggepompt worden. 

 

 

Vragen: 

1- Hoeveel inwoners heeft Zoetermeer nu?  

2- Hoe wordt de Sprinterlijn nu genoemd? 

3- Kijk op www.N3MP.nl hoe groot het totale gebied van de Nieuwe Driemanspolder is.  

4- Zoek op wat een hoogheemraadschap doet?  

 

Extra: 

- In welk hoogheemraadschap of -schappen ligt Zoetermeer? 

- Hoe heet de baas van een hoogheemraadschap? En zijn medebestuurders? 

 

De Nieuwe Driemanspolder 

http://www.n3mp.nl/


 

EXTRA OPDRACHT 

 

Wat is er op een boerderij te vinden? 

 

We gaan terug naar het jaar 1828. Job Bos is overleden en zijn familie komt samen in zijn huis, Hoeve 

Driewegen op de kruising van Vlamingstraat, Voorweg en Broekweg (nu J.L. van Rijweg). Onder het 

toeziend oog van notaris Isaac Molenaar verdelen ze wat Job heeft nagelaten. De notaris schrijft 

eerst alles op wat er in en om het huis te vinden is. Samen met experts bepaalt hij ook de waarde van 

de spullen. Hieronder een kleine opsomming uit de lijst van 23 pagina’s. 

 

Allereerst kwamen alle meubels aan de orde. In de koepelkamer waren onder meer een bank, 

spiegel, vijf schilderijen en twee kooitjes te vinden, tafel met groen kleedje voor fl. 3, negen stoelen 

en vloermatten, koffiekan, theeservies, zeven witte borden en ook een bed met beddengoed ter 

waarde van fl. 50. In de gang vond men een tafel en enkele boeken, in de kelder tinnen borden en 

schotels, aardewerk, flessen en een eierrekje.  

De binnenkamer bevatte een witwerkerskabinet (gespijkerde grenen of vuren kast), eikenhouten 

bureau en tafel, theeservies, twaalf stoelen en dito schilderijen, een Friese staartklok van fl. 25, bed 

met beddengoed waaronder zes dekens en gordijnen fl. 94, blauwe lakense en andere jassen, een 

zwarte mans-rok, korte en lange broeken, buizen en vestjes, hemden, halsdoeken en drie hoeden, 

alsmede tafellakens met servetten en 24 kussenslopen. In het achterhuis stond het bed van de 

dienstbode voor fl. 18 op de lijst, op de achterzolder een kribbe met beddengoed. Op de voorzolder 

lag onder meer een wieg. In de snuiver, het luchtgat van de haard, stonden ijzeren ketels. 

 

Het duurste rijtuig was een Franse Chaisse van fl. 150, naast een Hollandse Chaisse van fl. 100 en 

tuigage met een waarde van fl. 36. Ook waren er onder meer twee boerenwagens met ijzerbeslag, 

driewielde karren, twee ploegen en eggen, schoppen, rieken, schoffels en kruiwagens, als ook een 

narretikker, waarschijnlijk een arrenslee. Voor de melk was er een koperen melkketel en melkstaar of 

tobbe, botervloten en een kleine karnton.  

Een Koeienstal, door J.v.Gool geschilderd tussen 1700 en 1750 (Museum Lakenhal) 



 

De taxateurs vonden een partij aan gedorste granen: elf mud tarwe en zestien mud haver. In de 

bargen lagen de ingezamelde gewassen, gemeten naar de oppervlakte land waar ze vandaan 

kwamen: 7,5 bunder (hectare) gerst, drie bunder rogge, zes bunder tarwe, 5,5 bunder haver, halve 

bunder bonen, partij hooi en wat aardappelen die nog op het veld stonden. Alles bij elkaar voor ruim 

3500 gulden. 

De levende have bestond uit een “vette koe”, vier melkkoeien, vier kalveren, zeven schotten (koe die 

voor de 2e keer heeft gekalfd), vier vaarzen (1e keer gekalfd), 24 schapen en lammeren, twee bruine 

hengsten en acht paarden. Zes varkens maakten de veestapel compleet, een bedrag van ruim 1800 

gulden. 

 

Vijf dagen later kwam het gezelschap nog een keer bij elkaar, nu voor de lijst met goud, zilverwerk en 

penningen. De diamanten oorbellen, ring, doekspeld en halsslot kregen van goud- en zilververkoper 

L. van Es uit Rotterdam een waarde van  fl. 285. Van de overige gouden en zilveren voorwerpen 

sprongen de twee boeksloten van fl. 120, een gouden horloge en ketting van fl. 89, zes zilveren lepels 

en vorken gemerkt PHB van fl. 35 eruit. Er waren ook nog theelepeltjes van elk fl. 1 en een snuifdoos 

en loddereindoosje (reukdoos Eau de la Reine) van fl. 5. Daarnaast was men 307 gulden aan 

contanten tegengekomen. Al het voorgaande had een waarde van bijna fl. 8900. 

 

 

Vragen: 

1- Wat is een notaris? 

2- Wat betekent “inboedel”? 

3- 1828. Hoeveel jaar is dat geleden? 

4- Wat betekent “fl.”? Je kunt het op wikipedia vinden. Hoeveel fl. was 1 euro waard toen de euro in 

2002 betaalmiddel werd? 

5- Leg uit wat een Friese staartklok is. 

6- Wat is een kribbe en waarom lag er beddengoed bij? 

7- Wat doe je met een “chaisse”? 

8- Hoeveel runderen waren er op de boerderij te vinden? En hoeveel paarden? 

9- Wat zat er in een snuifdoos? 

 

 

 

 

 

 

Tegeltableau over de landbouw, gemaakt tussen 1800 en 1850 (Museum Rotterdam) 


