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Stompwijk is een echt polderdorp, gelegen 
tussen uitgestrekte polders waaronder 
de Zoetermeersche Meerpolder. Door 
de aanwezigheid van de tot 1965 door 
binnenschippers gebruikte Stompwijkse Vaart 
wordt het dorp gekenmerkt door zeer vele 
draai- en ophaalbruggetjes langs de vaart. 
Tussen de Stompwijkseweg en de buurtschap 
Wilsveen ligt een bekende en drukbezochte 
molendriegang (‘de drie molens’) met een 
visgelegenheid in de Driemanspolder.

1  De Antagonist – Stompwijkseweg 11 
Het waterschap De Ommedyck liet in 1882 liet 
het gemaal De Antagonist (naar ontwerp van 
architect J. Goldberg uit Zoeterwoude) bouwen 
in neorenaissancestijl, ter vervanging van drie 
windmolens. Het gemaal werd uitgerust met een 
grote pomp die toen werd aangedreven door een 
stoommachine met stoomketel (de laatste is nog 
steeds aanwezig). Kenmerkend voor de stijl zijn 
de horizontale banden van gele baksteen welke 
de gevel symmetrisch verdelen. De Antagonist 
bemaalde de Starrevaart- en Damhouderpolder. 
Het water werd via de Stompwijksche Vaart 
geloosd op de Vliet. De stoommachine werd in 
1930 vervangen door een Crossley 1 cilinder 
dieselmotor. Eerder – in 1906 – werd al een 
centrifugaalpomp van Stork geplaatst. Met deze 
machines kon per minuut ongeveer 60 kubieke 
meter water 4,6 meter hoger gebracht worden. In 
1999 werd het gemaal buiten werking gesteld, al 
kan het nog altijd dienstdoen als noodgemaal. Het 
zadeldak van het ketelhuis is verwijderd. Van de 
schoorsteen is alleen de voet bewaard. 

2  Molendriegang – 
Stompwijkseweg 24 – 28 
Deze drie achtkantige grondzeilers werden in 
1672 gebouwd om de polder droog te malen en 
het water uit te slaan op de Stompwijksche Vaart. 
Dit was nodig omdat de polder door vervening in 
een gebied met legakkers en petgaten en grote 
plassen was veranderd. Aanvankelijk werden 
twee molenviergangen gebouwd. Al in de 17de 

eeuw werd de vierde molen van beide viergangen 
afgebroken. Deze molens werkten tot 1876 
samen. Nadien werd de tweede groep molens 
vervangen door een stoomgemaal. De driegang 
fungeerde tot 1951 en werd na restauratie 
bestemd voor reservebemaling. De molens zijn 
niet vanbinnen te bezichtigen. Loop het erf op en 
luister naar de verhalen van de bewoners over de 
molens en hun werking.

3  Stompwijkerhoek – Stompwijkseweg 33 
De boederij is niet te bezichtigen, ook niet vanaf 
het erf. Het voorhuis van de langhuisboerderij is in 
1914 in opdracht van L. Groenewegen gebouwd. 
Typerend voor een jonge boerderij als deze is de 
invloed van de chaletstijl in het houtwerk van de 
topgevel en het aanbrengen van gekleurd glas-in-
lood in art decostijl.

4  Boerderij Akkerlust – 
Stompwijkseweg 55a 
De boerderij is geen monument maar hier is wel 
van alles te zien en beleven:
• Rond 11.00 uur wordt de tweede druk van het 

boek “De Stompwijkse Knip” aangeboden aan 
wethouder Bianca Bremer. Daarna is het boek 
hier te koop.

• Er is een route uitgezet over het erf waar u alles 
kunt leren over het boerderijleven van Akkerlust

• Veel kinderactiviteiten, zoals koe melken, stoep-
krijttekeningen maken op stalmuur. 

• Een agrarische natuurvereniging verkoopt zijn 
producten.

• Er wordt limonade en koekjes uitgedeeld
• Hier staat ook een vrijwilliger van OMD-LV die 

informatie kan verstrekken over alle activiteiten 
deze dag

5  De Volharding - 
Doctor van Noortstraat 2 
In 1882 liet het Waterschap De Ommedyck het 
gemaal De Volharding bouwen. De detaillering 
bestaat voornamelijk uit het toepassen van gele 
stenen, die accenten leggen in de gevels. Deze 
accenten zijn gebaseerd op stijlelementen uit 

de Hollandse renaissance, zoals het citeren van 
speklagen en aanzet- en sluitstenen. Het gebouw 
ligt ongeveer 100 m van de weg aan fietspad 90 
richting Zoetermeer. 

6  Doctor van Noortstraat 12 a t/m p 
Blok van 16 identieke woningen die op de 
nominatie staan om als gemeentelijk monument 
aangewezen te worden. In de tegels in de gevels 
ziet u afbeeldingen van dieren.

7  Catharina-hoeve – 
Doctor van Noortstraat 54 
De boerderij is geen monument en is niet 
toegankelijk. Het erf wel. Loop naar achteren en 
bekijk de beesten, misschien zijn er kalfjes. 
Eigenaar Marja vertelt graag wat zij allemaal doet.

8  Laurentiuskerk – 
Doctor van Noortstraat 86 
De Sint Laurentiuskerk, ingewijd in 1873, is 
ontworpen door architect E.J. Margry als een 
driebeukige kruisbasiliek. Deze heeft een 
plattegrond in de vorm van een kruis, een 
(verhoogd) middenschip en twee zijbeuken. 
Dwars daarop staat de dwarsbeuk. De kerk 
is een rijksmonument en wordt omschreven 
als een goed voorbeeld van een neogotische 
kerk uit het oeuvre van Margry en een kerk met 
een cultuurhistorische waarde vanwege haar 
beeldbepaling in de dorpskern van Stompwijk. 

Hier vindt om 10.00 uur de opening van de Open 
Monumentendag plaats door wethouder Bianca 
Bremer. De opening wordt opgeluisterd met 
muziek van Fanfare Juliana uit Stompwijk. 
Er zijn regelmatig rondleidingen door kerk, 
kerktoren en kerkbos. Er is informatie over 
de historie van de kerk, en ook zijn vele 
kerkattributen te bezichtigen. Beklim de 
klokkentoren. Bekijk de Zouavententoonstelling 
geörganiseerd door de Stichting Oud Stompwijk.

9  De Bles – Doctor van Noortstraat 154 
Een pand met 330 jaar geschiedenis, een icoon in 
Stompwijk. Om 16.00 uur start het Zomercarnaval 
in Stompwijk met een optocht met loopgroepen 
vanaf Elmeco, Doctor van Noortstraat 5 met 
aansluitend groot carnavalsfeest op het plein voor 
De Bles.

10  Boerderij Weltevreden – Oosteinde 21 
De 17de eeuwse boerderij Weltevreden behoort 
tot de oudste boerderijen in Stompwijk. 
Veel bijzonderheden van deze prachtige boerderij 
zijn vanaf het erf te zien. De boerderij zelf is 
niet open, maar op fotopanelen is veel van de 
geschiedenis van de boerderij te zien. Bewoners 
verzorgen rondleidingen en de eigenaar geeft 
demonstraties rietdekken.
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En met medewerking van: Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg, Tramweg 
Stichting, Haags Openbaar Vervoer Museum, Lionsclub Voorburg Prinses 
Marianne, Rik van Koetsveld, Hoogvliet, Huygens Festival, Meeuwisse Beheer, 
Groenprojecten Madestein, Raad van Kerken, Fox AOB, Vluchtelingenwerk, 
Toerclub De Tol, Bistro NR. 11 en vele vrijwilligers.

INSTALLATIETECHNIEK

Voor meer informatie:

Bronnen: o.a. De Parels van Baksteen


