
 

Benthuizen 2 mei 2017 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 

 

Geacht college, 

Wij, de Historische kring Benthuizen en het Dorpsoverleg Benthuizen, willen een verzoek indienen om het 

(oorspronkelijke)gebouw van De School met de Bijbel in aanmerking te laten komen als gemeentelijk 

monument. Dit verzoek gaat ook over het herbestemmen van het schoolgebouw.  

Het verzoek doen wij ook in het kader van de Alphense woonagenda. Daarin wordt aangegeven dat de wijken en 

kernen een duidelijk herkenbare identiteit hebben en gelegen zijn in een waardevol landschap, het zogenaamde 

Oud-Hollandse polderlandschap. 

Verder staat hierin geschreven, dat attractieve plekken in de wijken en kernen onze zichtbare parels zijn en dat 

deze essentieel zijn voor de aantrekkingskracht en woonbeleving van onze gemeente. Herbestemming van 

karakteristieke gebouwen, authentieke nieuwbouw en inrichting van gebieden met water- en groenontwerp, 

bruggen en pleinen geven kleur aan het straatbeeld.  

 

In de dorpskern Benthuizen zijn de afgelopen jaren veel oude gebouwen verdwenen. Dit heeft ertoe geleid dat de 

dorpskern Benthuizen veel van haar historie verloren heeft. Er zijn nog enkele waardevolle gebouwen die een 

monumentale status hebben, zoals de Nederlands Hervormde kerk, de boerderij aan de Heereweg 34 en  

korenmolen De Haas. 

 

Wij willen het schoolgebouw uit 1952 en die een zogenaamde Halschool wordt genoemd aan deze lijst 

toevoegen, immers hier is sprake van een karakteristiek gebouw waar veel dorpsbewoners herinneringen aan 

hebben. Bovendien is het een ‘landmark’ voor Benthuizen dat al van verre te zien is als je Benthuizen nadert 

vanaf de noordzijde.  

 

In de Alphense woonagenda wordt ook gesproken over ’aanpassing herbestemming, duurzame 

verbouw/renovatie, transformatie karakteristieke gebouwen’. Na het leegkomen van de school hebben wij de 

wens om dit gebouw een herbestemming te geven voor bijvoorbeeld woonzorg woningen c.q. woningen voor 

ouderen. 

 

Om dit verzoek te ondersteunen hebben wij door een deskundige een rapport laten opstellen. Deze is als bijlage 

toegevoegd .  

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.  

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Rob van Daalhoff. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen                                               Namens de Historische Kring Benthuizen 

Rob van Daalhoff (voorzitter)                                                 Jan de Ruiter (voorzitter) 

                                                         

                                                        

     

 


