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Van de voorzitter 

De vakantieperiode is weer voorbij en de herfst staat 
voor de deur. Tijd om de Nieuwsbrief vol wetens-
waardigheden door te lezen. De Facebook pagina’s 
en Twitter tweets van onze vereniging en Herinner je 
Nootdorp worden ook goed gelezen. Zo houden we 
via allerlei media de herinnering aan ons mooie dorp 
levend. Blijf reageren en opsturen, alle materiaal is 
welkom en wordt gebruikt. Het doet velen genoegen 
en men beleeft er plezier aan. 

Nieuwe leden 
Op de Jaarmarkt - zie ook verderop in deze Nieuws-
brief - hebben zich de volgende leden aangemeld: 

• Cees Groenewegen (Rijksgediplomeerd Hoefsmid) 

• Dik en Ria Noordzij 

• mevr. Bes - van Hees 
Hartelijk welkom als lid van onze vereniging! 

Overleden 
Op 2 september overleed op 62-jarige leeftijd Renée 
Lakens - Bakkeren. In 2005 werd Renée ons 100

ste
 

lid en zij was een dochter van dokter Bakkeren, de 
bekende Nootdorpse huisarts. Wij wensen Marcel, de 
kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte met 
het dragen van dit verlies. 

Facebook 
Ook onze vereniging staat sinds kort op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden. 

 

13e jaargang 
nr 3, sep. 2014 
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e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

Gemeentesecretaris Zwart
De inmiddels overleden heer P.A.M. 
was als opvolger van L.A. Maasdam van 1975 tot 
1980 gemeentesecretaris van Nootdorp. Na hem 
werd P.A.J.M. Clabbers benoemd. 

Via familie van de heer Zwart ontvingen wij de 
welbekende boekjes met oude ansichten van 
Nootdorp, die zijn samengesteld doo
Starmans, hoofd Algemene Zaken en in dit geval ook 
door hem gesigneerd. 

Ook de hierbij gevoegde foto’s kreeg onze vereniging 
aangeboden, waarvoor nog onze dank!

Opening van het nieuwe raadhuis december 1977. V.l.n.r.: wethouder v.d. 

Sande, mr. Engelsman (lid G.S.), burgemeester Winkel, gem.secr. Zwart 

en wethouder Giard. 

Bezoek van de Commissaris van de Koningin Vrolijk aan Nootdorp, 

november 1978. Hier staat het gezelschap bij koelhuis Arctic aan de 

Kruisweg. 

Maarten Vrolijk was parlementair journalist van 
Vrije Volk en werd in 1956 Tweede Kamerlid voor de 
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Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
mail met interessant nieuws 

over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
mail adres door 

en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 

Gemeentesecretaris Zwart 
 (Peter) Zwart 

was als opvolger van L.A. Maasdam van 1975 tot 
1980 gemeentesecretaris van Nootdorp. Na hem 

Via familie van de heer Zwart ontvingen wij de 
welbekende boekjes met oude ansichten van 
Nootdorp, die zijn samengesteld door H.C.B. 
Starmans, hoofd Algemene Zaken en in dit geval ook 

Ook de hierbij gevoegde foto’s kreeg onze vereniging 
aangeboden, waarvoor nog onze dank! 

 
.l.n.r.: wethouder v.d. 

ngelsman (lid G.S.), burgemeester Winkel, gem.secr. Zwart 

 
Bezoek van de Commissaris van de Koningin Vrolijk aan Nootdorp, 

Hier staat het gezelschap bij koelhuis Arctic aan de 

ournalist van Het 
en werd in 1956 Tweede Kamerlid voor de 

PvdA; in 1962 werd hij wethouder van Den Haag. Hij 
was minister van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk in het kabinet
de bouw van sporthallen en buurthuizen
een wettelijke regeling voor de omroep. Na 1967 
werd hij weer Tweede Kamerlid en vervolgens 
Commissaris van de Koningin in Zuid

Molenweg 
Via de familie Bol kwamen we in het bezit van een 
mooie foto van de Molenweg. We staan ter hoogte
van de huidige Kringloopwinkel
kijken richting Dorpsstraat. De Volkswagen is 
waarschijnlijk van aannemersbedrijf Van der Haar en 
de eigenaar van de Mercedes is waarschijnlijk op 
bezoek bij kapper Van Ursem. 
kijkt dan zie je op de foto ook nog het bekende oranje 
knipperlicht op de hoek bij de boerderij van Tetteroo.

Molen genomineerd
Hoewel we in Zuid-Holland molens genoeg hebben, 
zouden we zo zeggen, is er maar een
mineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs

Nee, het is niet onze Windlust (door het Algemeen 
Dagblad halsstarrig Molen De Vang genoemd), maar 
houtzaagmolen De Salamander. Ook bij ons niet 
onbekend, want het is die prachtige molen in 
Leidschendam, gelegen aan de Vliet.

Mocht De Salamander de 
winnen, dan willen ze er een educatief centrum 
realiseren.  

De Salamander in Leidschendam aan de Vliet. Foto: Vincent van Zeijst.
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PvdA; in 1962 werd hij wethouder van Den Haag. Hij 
was minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk in het kabinet-Cals. Hij stimuleerde 
de bouw van sporthallen en buurthuizen en ontwierp 
een wettelijke regeling voor de omroep. Na 1967 
werd hij weer Tweede Kamerlid en vervolgens 
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. 

kwamen we in het bezit van een 
mooie foto van de Molenweg. We staan ter hoogte 
van de huidige Kringloopwinkel “De Wisselbeker” en 
kijken richting Dorpsstraat. De Volkswagen is 
waarschijnlijk van aannemersbedrijf Van der Haar en 
de eigenaar van de Mercedes is waarschijnlijk op 
bezoek bij kapper Van Ursem. Wanneer je heel goed 

an zie je op de foto ook nog het bekende oranje 
knipperlicht op de hoek bij de boerderij van Tetteroo. 

Molen genomineerd 
Holland molens genoeg hebben, 

zouden we zo zeggen, is er maar eentje geno-
mineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2014. 

Nee, het is niet onze Windlust (door het Algemeen 
Dagblad halsstarrig Molen De Vang genoemd), maar 
houtzaagmolen De Salamander. Ook bij ons niet 
onbekend, want het is die prachtige molen in 
Leidschendam, gelegen aan de Vliet. 

Mocht De Salamander de prijs van een halve ton 
winnen, dan willen ze er een educatief centrum 

 
De Salamander in Leidschendam aan de Vliet. Foto: Vincent van Zeijst.  
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Oude Tractoren 
Het museum in Berkel en Rodenrijs met historische 
tractoren en agrarisch erfgoed is onlangs 
opgenomen in het Museumregister. Een aanrader 
voor liefhebbers van mobiel en agrarisch erfgoed.  

De unieke collectie bevat ondermeer tractoren van 
de roemruchte merken International Harvester, 
McCormick en Farmall. De Museumhoeve Molenaar 
herbergt ook ander landbouwmaterieel en het 
erfgoed van het platteland van de 20e eeuw.  

De Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie 
heeft als doel om deze historische tractoren en het 
bijbehorend agrarisch erfgoed in een bijzondere, 
authentieke boerderij (de oudste delen stammen uit 
1787) te behouden, te restaureren en voor het 
publiek ten toon te stellen. Zodat iedereen kennis kan 
nemen van het cultuurhistorisch verleden van het 
alledaagse plattelandsleven. 

Zie ook: http://www.molenaarsoudetractoren.nl/  

 

Een knalrode Farmall tractor 

Het ontstaan van plan West 
Plan West was begin jaren 60 het tweede project 
waar de in 1939 opgerichte Woningbouw-
vereniging Nootdorp (W.V.N.) sociale huur-
woningen liet bouwen. In de periode daarvoor 
was de Singel (later de Oranjewijk) voltooid. En 
na plan West kwam plan Oost (Vrouwtjeslant) aan 
de beurt. Voor deze huurwoningen waren altijd 
veel meer gegadigden dan huizen, dus velen 
moesten worden teleurgesteld. Na 1983 lag de 
bouw bovendien enige tijd stil, want het project 
Achter het Raadhuis kwam maar niet van de 
grond. Tenslotte heeft de W.V.N. nog gezorgd 
voor de eerste Nootdorpse Vinex-locatie: 
Hoogeveen-zuid. Hier verrezen de eerste 
Nootdorpse appartementencomplexen (aan de 
Lupine). In 2002 fuseerde W.V.N. met Vestia. 

In plan West werden tussen 1959 en 1965 300 
woningen gebouwd. In de geschiedenis van 
Nootdorp moesten toen voor het eerst tuinbouw-
complexen plaatsmaken voor woningbouw.  

 De Nieuwveenstraat begin jaren 60 met het bord van LTR 

Aanvankelijk wilden de plannenmakers ook een stuk 
of acht winkels in deze wijk, maar het beleid van de 
gemeente bleef erop gericht de winkels in het 
centrum te concentreren, dus in de Dorpsstraat.  

Plan West is gebouwd tussen de Kortelandseweg, 
Kerkweg, Molenweg en de Kromme Kade en 
ontworpen door stedenbouwkundige ir. Wissing. Hij 
was een vertegenwoordiger van het nieuwe bouwen: 
in blokken met een heldere wijkstructuur, met 
pleintjes en geconcentreerd groen. Hij hield echter 
geen rekening met de groei van het autobezit. De 
later ingeplande garages aan de randen van de wijk 
hebben dit probleem niet helemaal kunnen oplossen. 

De Rotterdamse bouw- en handelsonderneming LTR 
(Van Leeuwen en Tilro) wilde in West ook ruim 20 
koopwoningen voor de vrije vestiging bouwen. Hier 
ging iets mis, want deze huizen werden tenslotte niet 
door deze onderneming, maar door de Nootdorpse 
aannemer Boele gebouwd. Een en ander had te 
maken met rijksgoedkeuring, maar had wel tot gevolg 
dat verontruste kopers jaren langer op hun huis aan 
de dr. Alphons Diepenbrockstraat en de 
Nieuwveenstraat moesten wachten. 

Kopers, die de aanbetaling al in 1962 hadden 
gedaan, kregen door de makelaar zelfs woningen in 
Bergschenhoek aangeboden, waar LTR wel aan het 
bouwen was. Tenslotte kon dan toch in 1966 naar 
Nootdorp verhuisd worden. 

Vanuit huizen aan de Diepenbrockstraat keek je over 
het plantsoen, een sloot en de Kerkweg vrij uit naar 
de sulky’s op de renbaan, want de bebouwing van de 
Meeuwenbeemd was er nog niet. Daar liepen de 

Het veulen in het Schölvinckplein 
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Achterzijde van de woningen aan de dr. Alphons Diepenbrockstraat, 

oneven nummers 27 t/m 37 

koeien in de wei. Volgens het eerste plan zou de 
Nieuwveenstraat worden doorgetrokken over de 
Kerkweg naar de Julianastraat, maar later werd dit 
toch de Vrijenbansestraat, waar het drukke kruispunt 
onlangs voor de zoveelste keer is gerenoveerd.  

Straatnaamgeving 
In de straatnaamgeving van plan West is geen 
herkenbaar patroon te ontdekken, wellicht doordat de 
wijk zo langzaam is ontwikkeld. Bewoners van het 
achterste deel rond de Kennedystraat betrokken pas 
in 1968 hun woningen. De enige verbinding is 
historische benoeming, namelijk Nederlandse 
componisten (onder wie Zweers, Pijper, Wagenaar, 
Van Anrooij, Diepenbrock) en bekende namen zoals 
Kennedy, Churchill, Gerbrandy en Doorman. Enige 
logica ontbreekt. Oude gebiedsverwijzingen zijn 
Vrijenban, Hof van Delft en Nieuwveen. 

Het Burgemeester Schölvinckplein kreeg zijn naam, 

doordat in 1966 deze burgemeester – na 33 jaar! – 
aftrad. Deze naamgeving is dus als eerbetoon 
bedoeld. In het midden van dit plein staat, of liever 
gezegd, ligt het Veulen. Dit bronzen beeld, waarvan 
de oren al menigmaal door toedoen van klauterende 
jeugd afbraken, is in 1969 door Schölvinck onthuld. 
De Brabantse kunstenaar Frans Coppelmans, in 
1993 overleden, plaatste het op een sokkel. Het is nu 
door groen omringd, zodat er niet zo makkelijk meer 
op geklommen kan worden. 

Afgebroken 
Twee markante gebouwen in de wijk zijn inmiddels 
afgebroken. Op de hoek van de Vrijenbansestraat en 
de Kerkweg stond het wijkgebouw, dat ooit een 
badhuis was en waar later zowel de bibliotheek als 
de Damastbloem, een tandarts als het  consultatie-
bureau waren gevestigd. 

Huidige situatie aan de dr.Alphons Diepenbrockstraat 

Uit het archief van aannemer Boele: Plan West in vogelvlucht, midden jaren 60. In het midden het Burgemeester Schölvinckplein. 
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Aan de Hof van Delftstraat, waar nu het 
appartementengebouw staat, was een houten 
noodgebouw plus een piepklein speeltuintje. En 
rechts daarvan een politiepost. Het houten gebouwtje 
heeft onderdak verleend aan een school, een 
peuterspeelplaats, de Duivenvereniging en aan de 
Harmonie. 

Grote opknapbeurt. 
In juni 2008 is Vestia Nootdorp gestart met een grote 
opknapbeurt van Plan West. Een aantal bewoners 
van Plan West zat in een projectgroep die Vestia 
advies gaf. Aanvankelijk bijvoorbeeld waren er 
plannen voor de sloop van de woningen. De project-
groep - de stem van de bewoners - verzocht om 
alleen de buitenkant op te knappen en zo gebeurde. 
In juni 2009 is de opknapbeurt afgesloten en de wijk 
kan er weer jaren tegen. 

Jozefhuis te koop 
Het Jozefhuis aan de Veenweg staat te koop. Via 
een inschrijvingsprocedure, te zien op www.redres.nl, 
kunnen gegadigden zich aanmelden. Het uit 1906 
daterende “St.Josephgesticht” bood onderdak aan de 
Congregatie van de arme zusters van het Goddelijk 
Kind, die zorgden voor onderwijs en voor bejaarden. 

Van het Jozefhuis hebben na het vertrek van de 
zusters vele organisaties en verenigingen gebruik 
gemaakt, zoals de scouting, de toneelvereniging, de 
Damastbloem en een welzijnscentrum. Het was een 
multifunctioneel gebouw, zoals er zoveel waren en 
nog zijn in Nootdorp: het Verenigingsgebouw aan de 
Veenweg, het houten gebouw aan de Hof van 

Delftstraat, het wijkgebouw aan de Kerkweg en nu 
nog de school aan de Molenweg, Nové en CulturA. 

Misschien dat ons leegstaande Raadhuis die functie 
kan aanvullen?? 

Volgens het bestemmingsplan heeft het Jozefhuis de 
bestemming dienstverlening, maatschappelijke 
voorzieningen en wonen. 

Onvoorziene toekomst 
De Delftsche Courant wijdde op 27 maart 1981 
een volledige editie aan het 700-jarig bestaan van 
Nootdorp. Deze inmiddels vergeelde krant kwam 
onlangs in ons bezit. Het introductie artikel staat 
vol met lofprijzingen aan het adres van een vrij en 
onafhankelijk Nootdorp. Als wij dit nu, ruim 30 
jaar later, lezen, is het opmerkelijk hoe weinig er 
klopt van de voorspellingen. Het is wel heel 
anders gelopen met ons dorp, dan toen werd 
verondersteld. 

Citaat: “Het Nootdorp-van-nu wil nadrukkelijk laten 
weten, dat het zich aan het einde van de 13

e
 eeuw 

aan een veenwildernis heeft ontrukt en een 
gemeenschap is gaan vormen die in de loop der 
tijden zeer hecht is geworden. Het veendorp van 
weleer heeft plaatsgemaakt voor een bloeiende 
gemeenschap waar veeteelt en tuinbouw de 
belangrijkste bronnen van inkomsten zijn. Nootdorp 
heeft zich in het verleden niet laten wegdrukken door 
de reuzen om zich heen, ook de toekomst zal zich – 
zeker als het aan het zittende gemeentebestuur ligt – 
markeren door een beleid waarin een zelfstandige 
gemeenschap centraal zal staan. Die overtuiging 
lééft in Nootdorp. 

Vooral de laatste jaren worden telkens weer nieuwe 
pogingen ondernomen om het grondgebied van 
Nootdorp te bestemmen voor woningbouw van 
aangrenzende steden of superdorpen: Leidschendam 
en Zoetermeer. Die dreiging komt echter ook uit Den 
Haag, waar men vindt dat de Nootdorpers maar een 
veer moeten laten. 

Zeven eeuwen zelfstandigheid met een verleden 
waar menige gemeenschap trots op zou zijn en een 
toekomst waar anderen af moeten blijven. Nootdorp 
wil zijn lieflijke, zijn eigentijdse, maar wel dorpse 
karakter handhaven als een oase van rust temidden 

1968: Vanuit een woning aan de Sir Winston Churchillstraat keek je op 

huizen aan de Kortelandseweg en de later ingeplande garageblokken Hetzelfde uitzicht nu, uitkijkend op bebouwing van Ipse 
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van afschrikwekkende kolossen van gebouwen in de 
randstad. 

Nootdorp heeft standgehouden, zichzelf ontworsteld 
aan elke dreiging in haar bestaan. 

Met die wetenschap viert een zelfbewust Nootdorp 
een markant feest op weg naar een nieuwe 
toekomst.” 

Dat laatste klopt zeker! De toekomst was wel heel 
nieuw en de geminachte kolossen staan inmiddels 
breeduit in onze skyline. Gelukkig zijn er ook 
pluspunten: nog nooit was ons openbaar vervoer zo 
goed en winkelcentrum Parade wordt alom geprezen. 

Ieder voor zich moet maar de afweging maken of we 
er op voor- of achteruit zijn gegaan.  

 
Tijdens de viering van Nootdorp 700 liep de burgerij bij de festiviteiten in 

klederdracht rond. 

Drie ton tekort 
Er wordt zo hier en daar aardig gemopperd over 
bezuinigingen, lastenverhogingen en koopkracht-
plaatjes. We kregen een krantenknipsel in handen, 
waaruit blijkt dat de financiële zaken in Nootdorp 
bijna veertig jaar geleden ook niet zo gladjes 
verliepen. 

Maar liefst drie ton (guldens!) kwam de gemeente 
tekort op de begroting voor 1978. En wat besloot 
men?  

De onroerend goedbelasting werd fors verhoogd, 
maar ook de reinigings- en rioolrechten. Bovendien 

werd de winstuitkering van Gasbedrijf Delfland 
geplukt, evenals het potje sport- en onderwijs-
voorzieningen. 

Anders dan je zou verwachten ging er wel extra geld 
naar de bibliotheek, het wijkgebouw en de maat-
schappelijke dienstverlening. Ook de herprofilering 
van de Dorpsstraat en uitbreiding van het 
tenniscomplex droegen bij aan het ontstane tekort 
van drie ton.  

Of er door de burgerij werd gemopperd, vermeldt het 
artikel niet. 

Kennismaking 
Noitdorpsche Historiën bezoekt burgemeester 

Ons voltallige bestuur – bestaande uit drie personen 
– was uitgenodigd door de nieuwe burgemeester van 
Pijnacker-Nootdorp, mevrouw Ravestein, om eens te 
komen kennismaken. 

Natuurlijk grepen wij deze gelegenheid dankbaar aan 
om onze vereniging te promoten, een lans te breken 
voor de kern Nootdorp en om de burgemeester 
enkele van onze boeken te overhandigen. 

Voorzitter Rolvink, tevens één van de oprichters van 
Noitdorpsche Historiën, vertelde haar over de 
ontstaansgeschiedenis van de vereniging. 

Mevrouw Ravestein bleek veel interesse te hebben in 
de historie van Nootdorp. Ze kon het duidelijk ook 
waarderen dat onze vereniging financieel gezond is 
en in staat om eigen boekuitgaven te bekostigen. 

Hoewel zij nog bezig is om onze regio te ontdekken 
en er een woning te vinden, herkende zij toch 
moeiteloos enkele Nootdorpse wegen en straten, die 
zijn afgebeeld in het fotoboek “(Her)ken Nootdorp”. 

 
Ruud Staal, de burgemeester, Ninon Vis en Henk Rolvink. 

Jaarmarkt 
Op woensdag 6 augustus werd door de Oranje-
vereniging in winkelcentrum Parade de traditionele 
Jaarmarkt georganiseerd. Noitdorpsche Historiën 
was er ook weer met een kraam en het was zoals 
altijd gezellig druk. Het weer hielp wel mee hoewel 
het tegen einde dag wat frisser werd. Een aantal 
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nieuwe leden meldde zich aan. Sommige
van de kraam herkenden zichzelf op ou
service hebben we een mooie afdruk gemaakt. Zo 
doen de oude foto’s nog steeds dienst. 

Ria Gouweleeuw en Annie Groenewegen bekijken samen met Henk 

Rolvink een oude foto van Leen Groenewegen op de sulky

Mobiel Erfgoed 
In Haagvaarder 82, het blad van de Stichting 
Historisch Haags Industrieel Erfgoed stond een 
artikel over het mobiel erfgoed. Het jaar 2014 is 
uitgeroepen tot het jaar van de mobiliteit en het 
mobiel erfgoed, een initiatief van de stichting Mobiele 
Collectie Nederland. Het jaar 2014 is gekozen omdat 
er diverse mijlpalen zijn. Het is bijvoorbeeld 150 jaar 
geleden dat de eerste Haagse tramlijn werd 
geëxploiteerd. Ook werd 50 jaar geleden de eerste 
Toyota geïmporteerd door de Haagse firma 
Louwman. Haagvaarder 82 besteed
aandacht aan de Solex, wie kent dit verv
niet! Solex is de naam van een Frans bedrijf dat 
vooral expertise had in de productie van 
carburateurs. Het bedrijf is daarnaast ook beroemd 
geworden door de rijwielen met hulpmotor, 
tussen 1946 en 1988 produceerde onder de naam 
Vélosolex (in Nederland afgekort tot Solex).

De eerste Solex ontstond per toeval toen de Fransen 
Maurice Goudard en Marcel Mennesson in 1905 een 
fabriekje begonnen voor kleine motoronderdelen. In 
1918 maakte men een fiets met een hulpmotor boven 
het achterwiel. Hierna werd Solex vooral bekend van 
de carburateurs voor automobielen. Toen Marcel 
Menesson begreep dat er na de Tweede Wereld
oorlog weinig vraag naar auto's zou zijn ontwikkelde 
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Sommige bezoekers 
van de kraam herkenden zichzelf op oude foto’s. Als 
service hebben we een mooie afdruk gemaakt. Zo 

 

Groenewegen bekijken samen met Henk 

Rolvink een oude foto van Leen Groenewegen op de sulky. 

In Haagvaarder 82, het blad van de Stichting 
Historisch Haags Industrieel Erfgoed stond een 
artikel over het mobiel erfgoed. Het jaar 2014 is 
uitgeroepen tot het jaar van de mobiliteit en het 
mobiel erfgoed, een initiatief van de stichting Mobiele 

e Nederland. Het jaar 2014 is gekozen omdat 
er diverse mijlpalen zijn. Het is bijvoorbeeld 150 jaar 
geleden dat de eerste Haagse tramlijn werd 
geëxploiteerd. Ook werd 50 jaar geleden de eerste 
Toyota geïmporteerd door de Haagse firma 

2 besteedt uitgebreide 
aan de Solex, wie kent dit vervoermiddel 

is de naam van een Frans bedrijf dat 
vooral expertise had in de productie van 
carburateurs. Het bedrijf is daarnaast ook beroemd 
geworden door de rijwielen met hulpmotor, die het 
tussen 1946 en 1988 produceerde onder de naam 

in Nederland afgekort tot Solex). 

De eerste Solex ontstond per toeval toen de Fransen 
Maurice Goudard en Marcel Mennesson in 1905 een 
fabriekje begonnen voor kleine motoronderdelen. In 

aakte men een fiets met een hulpmotor boven 
het achterwiel. Hierna werd Solex vooral bekend van 
de carburateurs voor automobielen. Toen Marcel 
Menesson begreep dat er na de Tweede Wereld-
oorlog weinig vraag naar auto's zou zijn ontwikkelde 

hij een nieuw hulpmotortje dat boven het voorwiel 
werd geplaatst. In 1941 werden er al 30 prototypes 
op bestaande fietsen gebouwd, in 1942 gevolgd door 
een voorserie die al het beroemde zwanenhalsframe 
had. De introductie vond in 1946 plaats. Hoewel het 
blokje in de loop der jaren werd verbeterd bleef het 
toch in principe gelijk aan het eerste type 129.

In Nederland werden Solex bromfietsen van 1948 tot 
1969 in licentie gebouwd door de 
maatschappij Van der Heem N
Stokvis & Zonen maakte, in de 
Nederlandse Autorijwielen Fabriek). Vooral in het 
begin van de jaren 60 waren solexen erg populair bij 
meisjes, daar waar de Puch, de Kreidler Florett en 
andere bromfietsen bij de jongens erg in trek waren.

Tegenwoordig wordt er niet veel Solex meer 
gereden. Sinds begin 21e eeuw zijn er
aantal recreatiebedrijven waar je solexen kunt huren, 
om daarmee een toertocht te maken. 
gezellige dag uit roept het 
een nostalgisch gevoel op.

Hooien 
In de zomermaanden is het tijd om te hooien. 
Nootdorp gebeurde dat vroeger uiteraard ook.

Tegenwoordig vinden we dit nog maar sporadisch in 
onze gemeente. Hooi wordt gebruikt als voedsel voor 
dieren tijdens de winter of in droge perioden als er 
weinig grasgroei is. Vroeger werd het veel aan vee 
op boerderijen gevoerd, met name aan (melk)koeien, 
maar tegenwoordig veel meer aan paarden, schapen 
en geiten of dieren in de dierentuinen. Na het maaien 
blijft het gras een tijdje liggen om het te laten drogen 
in de zon. Het wordt enkele keren geschud om het 
goed droog te krijgen. Je hebt ongeveer vijf tot zeven 
dagen droog weer met zon nodig voor het gemaaide 
gras goed hooi is geworden. Hierna worden er 
hooibalen van gemaakt door een tractor met 
balenpers. 

Via Peter van der Drift ontvingen we een aantal 
mooie foto’s uit begin jaren 70. 
door Jan Ooms. Op de volgende bladzijde één van 
de foto’s met op de rug 
Drift. De broer van Peter, Leo van der Drift, en 
jongens uit de buurt, zoals Menno Boelsma, hielpen 
vaak mee het hooi binnen te brengen
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Het hooi werd op de vrachtwagen opgetast en als de 
vrachtwagen vol was dan reed men naar de 
hooiberg. Hier werd het hooi dan tot boven aan de 
hooiberg opgeslagen. Het dak van de hooiberg kon 
bewegen zodat het bovenste stuk altijd goed droog 
bleef. Wanneer het hooi nog te vochtig was kon er 
door hooibroei brand ontstaan. Nootdorp heeft 
diverse van deze branden gehad en de Nootdorpse 
vrijwillige brandweer bluste de hooiberg dan weer. 

Nootdorp 1824 
Velen realiseren het zich misschien niet maar 
Nootdorp was zo’n 200 jaar geleden een heel 
waterrijk gebied. Op dit kaartje uit 1824 zien we dit 

heel duidelijk. Al in 1823 worden plannen gemaakt 
voor de droogmaking die pas in 1835 duidelijkere 
vormen kreeg. In 1840 wordt een commissie 
benoemd, die wordt belast met de droogmaking van 
de Nootdorpse plassen, de Oost 90 Morgen en Klein 
Vrijenban, langs de Brasserskade. In 1845 zijn de 
plassen aan weerszijden van de Dorpsstraat en die 
ten noordoosten daarvan drooggemalen. Enkele 
jaren later zijn ook de gebieden West 90 Morgen, 
Oost 100 Morgen, Roeleveen, Hoogeveen, de 13 
Dobbetjes en de polders aan weerszijden van 
Nieuwkoop droog. Daarmee schrijft Nootdorp 
waterstaatskundige geschiedenis: het is de eerste 
geslaagde droogmaking door middel van 
stoomgemalen. Dat gebeurt vanaf 1871. 

In 1858 valt de Bieslandse Bovenpolder droog, maar 
de droogmaking van de grote plassen in de 
Tedingerbroekpolder, aan de westkant van de 
Veenweg, het gebied van Kortland en het huidige 
Craeyenburchgebied laat dan nog even op zich 
wachten. 

Landbouw en veeteelt keren nu terug in Nootdorp. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2013 en/of 2014 nog niet betaald hebben het 
verzoek het verschuldigde bedrag zo spoedig 
mogelijk over te maken op bankrekening nummer 
NL94 RABO 0137 3596 75, ten name van 
Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Als vereniging zijn 
we afhankelijk van de contributies en deze proberen 
we te innen zonder dure acceptgiro's. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
2631 GJ Nootdorp 
tel.: 015 310 9680 
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2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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