Nieuw boek: Kasteel Palenstein
Vanaf de veertiende eeuw lag aan de Dorpsstraat ter hoogte van Alhert Heijn
ccii versterking die Palenstein w e r d genoemd en waar dc ambachtsheren
woonden. D e laatste restjes werden gesloopt in 1970, de oude gevelsteen vond
een nieuwe plek i n een van de muren van de Schoutenhoek.
D e Archeologische Werkgroep heeft sinds 1984 meermalen gegKiven naar dc
resten van Palenstein. D e vele vondsten zijn in duizenden uren vrijwilligerswerk schoongemaakt, geconserveerd, beschreven, scherven zijn m elkaar
gepast, plantenzaadjes en botten gedetermineerd, en uiteindelijk is alle
informatie bijeengebracht in een bock. Helaas is dit al enige jaren uitverkocht,
terwijl de kennis over Palenstein alleen maar groeide.
O p 11 septeml)er zal dan ook een nieuw boek over Palenstein verschijnen met
de historie van het kasteel en de bewoners, veel nieuwe informatie en vele, vele
foto s w a a r v a n een aantal in kleur.

Leden van de Archeologische Werkgroep pauzeren tijdens de opgraving, dagdromen(J
over kasteel Palenstein (Fotomontage E. Stevenhagen)

Verder zijn nog geopend Stadsboerdcrij Het Buitenbeest uit 1811 (de oudste
kinderboerderij van Zoetermeer) aan de Voorweg 93 en korenmolen De Hoop
uit 1897 aan de Eerste Stationsstraat 37a.
Bunker
In Zoetermeer is één echt verdedigingswerk te zien en wel de Bunker in het
Westerpark uit de tweede wereldoorlog. Deze is onlangs opgeknapt en maakt
nu deel uit van de speeltuin.
De bunker was in de tweede wereldoorlog onderdeel van de tweede
verdedigingslinie, 16 kilometer achter de Atlantikwall.
De Atlantikwall was een Duitse kustverdediging, die bedoeld was om een
invasie uit Engeland af te weren. Hij had een lengte van 5.300 kilometer en
besloeg de gehele westkust van Europa. De bouw ervan begon in december
1941. Hiervoor werden de kustplaatsen ontruimd en deels gesloopt.
De Atlantikwall bestond uit talloze bunkers, kanonnen, mijnen, tankgrachten
en prikkeldraadversperringen. De bouw van de zware Zoetermeerse bunker
was pas in 1944 gereed.
Stadswapens
Het project stadswapens vormt de feestelijke afsluiting van het Actieplan
Cultuurbereik. Om 11.45 uur vindt de officiële opening plaats van twee
exposities over stadswapens door wethouder Bé Emmens in de
hoofdbibliotheek aan het Stadhuisplein.
De eerste expositie toont de ontwerpen van stadswapens door de leerlingen
van het basisonderwijs. Alle ontwerpen zullen gedurende twee maanden te
zien zijn in de hoofdbibliotheek.
In de tweede expositie staat het Zoetermeerse gemeentewapen centraal, met
foto's, serviesgoed, vlaggen, een groot glaspaneel en allerlei andere objecten
waarop het gemeentewapen in verschillende verschijningsvormen staat
afgebeeld.
Deze dag is er een aantrekkelijk, gratis boekje verkrijgbaar met daarin
stadswandelingen langs gemeentewapens in elk van de deelnemende ZuidHollandse steden aan het Actieplan Cultuurbereik (naast Zoetermeer zijn dit
Gouda, Vlaardingen, Dordrecht, Leiden en Delft).
De wandelroute in Zoetermeer is kort - er zijn weinig openbare locaties met
het gemeentewapen erop - maar zeker de moeite van de wandeling waard.

