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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

1. Inleiding 
Van september tot midden november 2017 hebben de inwoners van Benthuizen de 

mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen over onderwerpen die van belang 

zijn voor de leefbaarheid van het dorp. 

Het doel van deze enquête was om vanuit de respons een Dorpsvisie samen te stellen. 

Deze Dorpsvisie wordt als basis gezien in de communicatie en overleggen met de 

gemeente Alphen aan den Rijn en de politieke partijen, zowel op de korte- als langere 

termijn. 
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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

2. Historie Benthuizen* 
Benthuizen is vermoedelijk in de tiende of elfde eeuw ontstaan. In deze eerste periode 

worden de uitgestrekte veenwildernissen in het gebied ontgonnen. De turfwinning 

vormde in die tijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de inwoners. In de 

zestiende eeuw was de vraag naar turf zo groot dat werd overgegaan op slagturven. 

Dit ging ten koste van het bewoonbare land: er ontstonden uitgestrekte watervlakten, 

waardoor onder andere bewoners van Benthuizen, moesten uitwijken naar elders. In 

de tweede helft van de achttiende eeuw werd het ondergelopen gebied drooggemalen 

en raakte Benthuizen weer bewoond. Omdat de vrijgekomen grond vruchtbaar bleek 

gingen de bewoners over op akkerbouw en veeteelt.  

In de negentiende eeuw zijn de gemeente Hoogeveen en Benthorn toegevoegd aan 

Benthuizen.  

Na de Tweede Wereldoorlog komt er echter minder veehouderij en meer landbouw. 

Bovendien mechaniseert de landbouw in rap tempo. Er zijn steeds minder 

arbeidskrachten nodig. De landarbeiders vinden werk in fabrieken en in de bouw. Een 

groot deel van de landbouwgronden wordt nu in beslag genomen door de hoge 

snelheidslijn en door het Bentwoud.  

Tijdens de periode van grote woningbouwprojecten buiten de grote steden in de jaren 

60 en 70 van de 20e eeuw verrees ook in Benthuizen veel nieuwbouw. Dit zorgde voor 

een aanzienlijke vergroting van het dorp en instroom van veel nieuwe bewoners van 

binnen en buiten de regio. 

*Bron: Archief Gemeente Benthuizen/Rijnwoude 
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3. Dorpsoverleg 
In 2012 vond een herindeling plaats. De gemeente Rijnwoude zou ophouden te bestaan 

vanaf 1 januari 2014. In Benthuizen vond om die reden een referendum plaats. De 

keuze was samen te gaan met de gemeente Zoetermeer of Alphen aan den Rijn.  

Om bewoners zo goed mogelijk een keuze te kunnen laten maken, is onder de 

bewoners een klankbordgroep ontstaan van ongeveer twintig bewoners.  

De uitslag van het referendum gaf aan dat ruim 70% van de inwoners bij de herindeling 

deel wilde uitmaken van de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Nadat deze uitslag bekend was hebben enkele enthousiaste bewoners die al deel 

uitmaakten van de klankbordgroep en in het bestuur zitten van diverse verenigingen en 

stichtingen een zogenaamd Dorpsoverleg opgericht. De naam Dorpsoverleg is bewust 

gekozen in plaats van Dorpsraad, omdat vooraf geen verkiezingen hebben 

plaatsgevonden. 

Het bovenstaande heeft ook te maken met het feit, dat de gemeente Alphen aan den 

Rijn ‘bewonersparticipatie’ stimuleert.  

Wij hebben niet gekozen voor een Dorpsraad, immers er zijn geen verkiesbare 

plaatsen te vergeven en wij zijn dus niet gekozen.  

Benthuizen behoort sinds 1 januari 2014 bij de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Om de belangen van ons dorp richting de gemeente Alphen aan den Rijn nog beter te 

kunnen behartigen is besloten om een enquête te houden onder de bewoners en dit te 

verwoorden in een Dorpsvisie.  
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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

4. Enquête Dorpsoverleg 
Uit de enquête is gebleken dat jongeren tot dertig jaar over het algemeen niet bekend 

zijn met het Dorpsoverleg. Tot vijftig jaar kent iets meer dan de helft het 

Dorpsoverleg. Daarboven is het Dorpsoverleg ruimschoots bekend.  

De enquête dient als basis voor een algehele dorpsvisie. Alle onderwerpen die in de 

enquête over het dorp aan bod zijn geweest zijn hieronder te vinden. 

Op het moment (september) dat deze enquête werd gestart waren er in Benthuizen 

3552 inwoners en 1340 gezinnen. 

Deze enquête hebben 1340 huishoudens bezorgd gekregen en is door in totaal 526 

personen ingevuld. De verhouding tussen man en vrouw is nagenoeg gelijk 244 mannen 

en 282 vrouwen. 
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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

5. Wonen 

Benthuizen heeft diverse woonwijken waaronder: 

Dorpsstraat/centrum 

In de loop der jaren heeft de Dorpsstraat de oude functie als belangrijke winkelstraat 

verloren. Het merendeel van de bebouwing bestaat inmiddels uit een diversiteit aan 

woningen zowel in de koop- als huursector. Het merendeel van de woningen zijn 

eengezinswoningen. De winkels zijn gevestigd in het recentelijk vernieuwde 

winkelcentrum ‘de Korf ’op het Prins Willem Alexanderplein. 

Kikkerbuurt (Beelaertspark)  

Aan het Beelaertspark is voornamelijk sprake van bebouwing bestaande uit bungalows. 

Molenkwartier 

Op de locatie zijn 45 wooneenheden gebouwd voor starters, senioren en 

gehandicapten.    

Benthoek 

Hiermee wordt bedoeld de Heerewegh en de Nieuwe Hoefweg. Dit gebied heeft aan 

de randen woonbebouwing, hoofdzakelijk vrijstaande woningen met daarachter een 

bedrijventerrein. 

Bentwoudpark 

Een aantal jaren geleden is de grond waar onder andere het voetbalterrein van BSC’68 

lag, bebouwd met hoofdzakelijk eengezinswoningen. Er is ook een 

appartementencomplex gebouwd. Aan de zuidwest rand nabij Bentwoudlaan is sprake 

van vrije kavelbebouwing. 

Bentlanden 1 

Een woonwijk uit de jaren 80 met woningen in zowel de koop- als huursector. 

Huidige situatie woningen* 

Benthuizen heeft een meer ‘stedelijker’ opbouw van de woningvoorraad (dan 

vergelijkbare dorpen zoals Aarlanderveen en Zwammerdam) met meer appartementen 

en rijwoningen i.p.v. twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. 
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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

De koopvoorraad is evenwichtig verdeeld met de nadruk op middel dure rij- en 

hoekwoningen. De sociale huurvoorraad is in Benthuizen met 20% het kleinst maar 

wel betaalbaar vergeleken met andere kernen. Er zijn alternatieven in betaalbare 

particuliere verhuur. 

Toekomstige voorraad (nieuwbouwaccenten)* 

Koop: grondgebonden woningen midden en hoger segment (doorstroming) 

Huur: betaalbare eengezinswoningen 

Potentiële doelgroep: starters (evt. bedienen met doorstroming) en senioren. 

Het dorp heeft een oudere woningvoorraad met vooral woningen uit de periodes 

1945-1969 en 1970-1984. De echte onderhoudsopgave komt dus nog. Verduurzaming 

geldt ook in deze kern, hoewel de woningvoorraad dus wat jonger is vergeleken met 

Aarlanderveen en Zwammerdam. 

Wonen en zorg* 

Opgave in Benthuizen lijkt minder groot dan in andere dorpskernen. Vraag en aanbod 

in levensloopgeschikte woningen en verzorgd wonen waren in 2012 gelijk aan elkaar.  

Tot 2040 is er een extra behoefte aan beide woningtypen. De mismatch tussen 

potentieel geschikte woningen en waar 70-plussers daadwerkelijk wonen is redelijk 

groot: mogelijkheden voor adviseren en informeren. De gemeente heeft in beeld waar 

de 70-plussers van Benthuizen wonen maar ook waar de makkelijk aanpasbare 

woningen (voor minder dan 10.000 euro) staan in Benthuizen. 

Er is een mismatch tussen die twee gegevens: 70-plussers wonen niet vaak in woningen 

die makkelijk aan te passen zijn. 

De gemeente Alphen aan den Rijn en partners kunnen hier op inspelen met adviseren 

en informeren. 

De gemeente probeert ouderen te verleiden te verhuizen naar een ‘geschikte’ woning. 

Overigens biedt de gemeente Alphen aan den Rijn ook ondersteuning via de 

Blijverslening en Wmo voor woningaanpassingen. We realiseren ons dat ouderen vaak 

helemaal niet willen verhuizen. 
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D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

Vraag en aanbodcijfers Benthuizen 

Tabel 4.3: prognose woningbehoefte per kern gemeente Alphen aan den Rijn bij migratiesaldo = 0 (2016-2031) 

  2016 2021 2026 2031 Groei 2016-2021 Groei 2021-2031 

Benthuizen 1.360 1.460 1.540 1.580 +100 +120 

 

Benthuizen Woningbehoefteraming tussen 2016-2021: 75 – 100 

*Gegevens overgenomen van gemeente Alphen aan den Rijn 

Uitslag enquête 

Uit de enquête is verder naar voren gekomen dat de leeftijdscategorie van tot 50 jaar 

er meer behoefte bestaat aan koopwoningen dan aan huurwoningen. Boven de 50 jaar 

is er meer behoefte aan huur- dan koopwoningen.  

Het was het Dorpsoverleg bekend dat er wel degelijk behoefte aan starterswoningen is 

(voor alleenstaande jongeren zouden betaalbare starterswoningen van dertig vierkante 

meter als experiment gebouwd kunnen worden), zowel in de koop- als huursector. 

Veel starters trekken namelijk noodgedwongen weg naar voornamelijk Zoetermeer, 

terwijl zij in het dorp willen blijven. Ouderen blijven ofwel zo lang mogelijk in hun 

woning of moeten noodgedwongen verhuizen naar ouderenwoningen in Moerkapelle 

of Hazerswoude-Dorp.  

Voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp is het wenselijk dat voor beide 

categorieën gebouwd gaat worden. 

Regelmatig is sprake van een overleg tussen diverse partijen (o.a. Habeko, Allcura, 

Weidezorg) met betrekking tot het Prettig contact Ouderen Benthuizen. 

Er is evenmin sprake van een goede doorstroming in zowel huur- als koop. Veel 

ouderen blijven noodgedwongen in hun vaak te grote woning zitten, omdat zij anders 

het dorp moeten verlaten. Door te bouwen voor starters en ouderen bevordert dit de 

leefbaarheid van het dorp en kan ook doorstroming plaatsvinden. 

Tijdens de bewonersavond is nadrukkelijk naar voren gekomen, dat men het liefst op 

de locaties van de scholen betaalbare huurwoningen voor ouderen ziet met 

zorgvoorzieningen (gezamenlijke woonkamer/slaapwacht met diverse voorzieningen). 

Voor de School met de Bijbel (gem. monument) zou dit kunnen betekenen dat het 

bestaande en behouden deel gebruikt wordt voor zorgvoorzieningen met ter plaatse 

van het te slopen deel ouderenwoningen en voor de locatie van de openbare school 

betaalbare ouderenwoningen met een zorgcomponent.   
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Een aspect dat de doorstroming zou kunnen frustreren zijn de inkomensgrenzen. 

Iemand woont al jaren in een sociale huurwoning toen nog sprake was van een laag 

inkomen. Het huidige inkomen ligt boven de sociale huurgrens.  

Het Dorpsoverleg heeft tijdens overleggen zowel met de gemeente als de 

woningbouwvereniging Habeko verzocht om bij nieuwbouw aandacht te besteden aan 

het bovenstaande. Nu dit nagenoeg overeenkomt met de uitkomst van de enquête kan 

zij dit staven aan de hand van het bovenstaande. 

Het Dorpsoverleg wil ook nog verwijzen naar het Raadsbesluit m.b.t. de gewijzigde 

vaststelling van het bestemmingsplan kern Benthuizen. Hierin het besluit om bij een 

eerstvolgende herziening van het Bestemmingsplan “Benthuizen” de bouwhoogte voor 

het “Stegeman bungalowcomplex” te beperken tot 3,5 meter. 

Bouwlocaties 

Recentelijk is een aanvraag ingediend voor de bouw van 23 appartementen gelegen aan 

de dr. Albert Schweitzerlaan. 

Er komt een locatie vrij waar de openbare school is, nadat de brede school is 

gebouwd. Deze locatie in de nabijheid van voorzieningen leent zich uitstekend voor 

woningen ten behoeve van ouderen. 

Een andere locatie voor nieuwbouw (Bentlanden II) zou zich kunnen richten op 

voornamelijk starters en doorstromers uit het dorp. 

Wij pleiten voor de bouw van starterswoningen zowel in de huur- als 

koopsector en woningen voor vijftigplussers (ouderen), waarbij voor de 

laatste categorie iets meer de nadruk wordt gelegd op huur- dan 

koopwoningen. Bij nieuwbouwlocaties moet sprake zijn van het meer op 

elkaar afstemmen van de schaal en kwaliteit van de dorpse uitstraling. 
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6. Maatschappelijk 
 

Scholen 

In Benthuizen zijn twee basisscholen (School met de Bijbel en een openbare school) en 

enkele kinderopvangcentra. 

Uit de enquête is gebleken dat een meerderheid (62%) heeft aangegeven dat het 

basisonderwijs in Benthuizen voldoende is. Tevens is aangegeven dat de huisvesting van 

de huidige scholen slecht is en dat er snel nieuwbouw moet komen. 

De ‘School met de Bijbel’ aan de Graaf van Bloisstraat en de openbare school 

(Arnoldus van Osschool) Christinastraat 38 zullen samen als brede school op het 

terrein van Bentlanden II komen. 

Schoollocaties (huidige) 

Op termijn zullen in verband met de bouw van een ‘brede school’, de locatie van de 

school met de Bijbel en die van de openbare school vrijkomen.  

De school met de Bijbel valt onder de categorie ‘karakteristieke gebouwen’. Deze 

laatst genoemde schoollocatie, de zogenaamde ‘Halschool’, is inmiddels aangewezen als 

‘gemeentelijk monument’.  

Wij vertrouwen er op dat een (brede) maatschappelijke bestemming 

gehandhaafd blijft. De gemeente is momenteel de mogelijkheden aan het 

onderzoeken met betrekking tot mogelijke initiatiefnemers. 

 

Voor de locatie van de openbare school zal een nieuwbouwplan worden gerealiseerd 

bestaande uit woningen (zie punt 5 onder Bouwlocaties). 

Verenigingen 

Uit de enquête bleek dat 91% van mening is dat er voldoende verenigingen zijn in het 

dorp. 9% is van mening dat er onvoldoende verenigingen zijn. Ruim 36% is lid van een 

vereniging. 

Benthuizen heeft over het algemeen genomen een goed verenigingsleven. 
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Sporthal de Hil 

De gemeente heeft de samenwerking met de Stichting Sport en Cultuur opgezegd en 

een jaar later met de beheerder van de sporthal, waardoor in de sporthal geen 

toezicht meer is en een onveilige situatie is ontstaan. 

Het is de bedoeling dat deze sporthal ook gebruikt gaat worden voor de scholieren 

van de ‘brede school’ waarvoor de sporthal aangepast moet worden. 

De verbouwing van deze sporthal zal binnenkort plaatsvinden. De huidige gebruikers 

die van de sporthal gebruik moeten maken vinden dat het schort aan goed onderhoud. 

Het gebouw moet voldoen aan alle veiligheidseisen en noodzakelijk 

onderhoud moet worden uitgevoerd.  

 

Dorpshuis 

Recentelijk is door de Raadscommissie een voorstel teruggestuurd naar het college 

m.b.t. de Dorpshuizen en de financiële aspecten hieromtrent. Het is van groot belang 

dat in de kernen dit soort voorzieningen blijven bestaan.  

Wij hopen op een realistische benadering van het college en een gedegen onderzoek 

naar de haalbaarheid om deze voorzieningen in stand te kunnen houden waarbij de 

pachters voldoende de ruimte kunnen krijgen om initiatieven te ontplooien. In 

Benthuizen is Dorpshuis ‘de Tas’ hiervan afhankelijk.  

Wij zijn blij dat in het uitgangspunt van het college is dat Gemeenschapsvoorzieningen, 

zoals een Multi Functionele Accommodatie in de kernen vanuit de gemeente steun 

krijgt om te blijven voortbestaan en dat waar nodig dorps- en gemeenschapshuizen 

worden ondersteund. 

Er moet op korte termijn duidelijkheid komen over het beleid ten aanzien 

van Dorpshuizen, zeker in financieel opzicht. 

 

Evenementen 

Door de Evenementen Commissie Benthuizen worden door het jaar heen de volgende 

evenementen georganiseerd: Hobbyshow, Koningsdag, Viswedstrijd, Avondvierdaagse, 

Bietenoptocht en de Sinterklaasintocht. Op 4 en 5 mei organiseren zij de jaarlijkse 

herdenkingen.  

Ook worden door diverse sportverenigingen evenementen georganiseerd, die 

betrekking hebben op hun sportactiviteiten. 
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Gezondheidszorg 

De voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg zijn voldoende. Wij streven ook 

naar behoud van deze voorzieningen. 

Apotheek 

De apothekerspost in Benthuizen heeft slechts geringe openingstijden van maandag t/m 

vrijdag van 11.15 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Er is nog wel een andere 

mogelijkheid, namelijk een Online Herhaalservice (cliënten van Servicepunt Benthuizen 

kunnen hun herhaalrecepten aanvragen via de website van apotheek Oosterheem), 

maar voor ouderen is dit niet of nauwelijks een optie. De dokters van de 

Artsenpraktijk hebben met de apothekersassistenten van het Servicepunt hierover 

gesproken. Men is bereid gebleken om hierover met het Dorpsoverleg van gedachten 

te wisselen.   

De openingstijden van de apotheek moeten worden verruimd, vooral na 

17.00 uur. 

 

Mantelzorg 

Op onze enquête hebben 88 mantelzorgers gereageerd. Van deze 88 mantelzorgers 

krijgen er 27 onvoldoende ondersteuning. Bijna 63% van degene die onvoldoende 

ondersteuning krijgt, is niet op de hoogte dat die ondersteuning er wel is. 

Ook bij degene die aangeven wel voldoende ondersteuning te krijgen is bijna 22% niet 

op de hoogte van die ondersteuning. 

Een goed georganiseerde mantelzorgorganisatie in ons dorp is Diákonos. 

Er zou meer voorlichting moeten komen om de mantelzorger van 

informatie te voorzien of waar ze deze informatie kunnen inwinnen. 
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7. Kerken 
Benthuizen is van oorsprong een voornamelijk christelijk dorp. Dit blijkt tevens uit het 

viertal kerken dat hier gevestigd is. 

De oude dorpskerk betreft een monument en is een, meer dan 400 jaar oude kerk 

(PKN), welke gebruikt wordt door de Nederlandse Hervormde Gemeente.  

Verder is er in de Dorpsstraat, sinds 1850, een Gereformeerde Gemeente. 

In de Koningin Julianastraat staat verder nog een kleine kerk welke van de Oud 

Gereformeerde Gemeente is. 

‘De Hoeksteen’ aan de Dr. Albert Schweitzerlaan is een kerk van de Protestantse 

Gemeente (PKN).  

Kerken hebben een belangrijke positie binnen Benthuizen. 
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8. Voorzieningen voor jongeren 
Een overzicht van de speelplekken tot twaalf jaar 

Straatnaam leeftijd Beschrijving 

Appelgaarde Alle leeftijden Nieuwbouwwijk 

Van Zuijtland Alle leeftijden Verouderd, basketbalpalen vervallen vanwege verkoop grond 

Dreef(Plus Verheul) Alle leeftijden Nieuwe speelplek 2016/2017 

Sportlaan Alle leeftijden Weinig uitdaging maar nog jonge speelplek 

Rotterdambaan 0-8 jaar Weinig uitdaging maar nog jonge speelplek 

Beelaerstpark Alle leeftijden Mooie speelplek alleen matig ingericht 

Wilhelminastraat Alle leeftijden Nieuwe speelplek aangelegd 2017 

Molenstraat Alle leeftijden Nieuwbouwwijk, 2014 aangelegd 

Kon. Julianastraat  0-8 jaar Weinig uitdaging maar nog jonge speelplek 

Emmaplaats Alle leeftijden Grote uitdagende speelplaats 

Christinastraat 6-12 jaar Mogelijk overbodig, weinig uitdaging maar nog jonge speelplek 

Boomgaard Alle leeftijden Veelzijdige speelplek 

 

De uitslag van de enquête laat zien dat er voldoende speelplekken zijn voor kinderen 

tot 12 jaar. Alleen mist men nabij Van Zuijtland dergelijke voorzieningen.  

Opmerkelijk is dat er 241 reacties kwamen over het tekort aan ontmoetingsplekken 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Veel ondervraagden ergeren zich aan de hangplekken 

bij het winkelcentrum en de openbare school. Er zijn veel klachten over 

‘hangjongeren’, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gewone 

jeugd uit Benthuizen en degenen die overlast veroorzaken . 

Er is inmiddels een jongerenwerker aangesteld. Met betrokkenen zijn gesprekken 

gevoerd. Er vindt afstemming plaats met de partners uit Zoetermeer. Ook met de 

buurtbewoners hebben gesprekken plaatsgevonden. De kerngroep van de jongeren is 

geïnterviewd. Het Dorpsoverleg wordt op de hoogte gehouden.   

Het is wenselijk dat nabij het Van Zuijtland een speelplek komt voor 

kinderen tot 12 jaar. 

Het is noodzakelijk dat er een of meerdere ontmoetingsplekken in het 

dorp komen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In het dorp is voor deze 

categorie geen voorziening.  
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9. Winkelcentrum en middenstand 
Het winkelcentrum ‘de Korf’ is recentelijk vernieuwd. Het aanbod is voor de dagelijkse 

boodschappen goed. Buiten de winkels in ‘de Korf’, zijn er nog een kapper en een 

fietsenwinkel in de Dorpsstraat. Een verruiming van het winkelbestand zou een 

meerwaarde kunnen betekenen voor de leefbaarheid van het dorp. Suggesties uit de 

enquête waren zeer divers, van restaurant tot pizzeria en van chinees restaurant tot 

terrasjes in de zomer. 

Een verruiming van het winkelbestand is wenselijk.  
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10. Infrastructuur (verkeer & vervoer) 
 

Verkeersstructuur 

De provinciale weg N209, de Heerewegh/Dorpsstraat, de Bentwoudlaan (voorheen 

Omleidingsweg) en de Zegwaartseweg, Slootweg, Geerweg zijn bepalend voor de 

verkeersstructuur van Benthuizen. 

Deze wegen liggen als een soort ring om Benthuizen. De aanwezige 

buurtontsluitingswegen komen allemaal uit op de Dorpsstraat, de Heerewegh of de 

Bentwoudlaan. De belangrijkste buurtontsluitingsweg is de Dr. Albert Schweitzerlaan. 

Deze weg loopt door het hart van Benthuizen en verbindt de Dorpsstraat met de 

Bentwoudlaan. 

De verkeersdruk is het hoogst op de N209, de weg die de N11 met de A12 verbindt. 

De Bentwoudlaan is de gebiedsontsluitingsweg voor Benthuizen en takt aan via een 

rotonde aan op de N209. Tevens is de N209 een belangrijke openbare vervoersroute 

waarover verschillende streekbussen rijden. 

Hoewel alle straten in het dorp 30 km/uur wegen zijn, komt uit de enquête naar voren 

dat er twee straten zijn waar te hard gereden wordt. Dat zijn de Bentwoudlaan en de 

Dorpsstraat.  

De Bentwoudlaan heeft recentelijk een herstructurering ondergaan, waardoor deze 

weg vanaf de Dr. Albert Schweitzerlaan richting de Zegwaartseweg een wettelijke  

30 km/uur weg is geworden. Hierdoor is het fietspad komen te vervallen. Uit de 

enquête en gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat er veel te hard 

gereden wordt op deze weg en men grote bezwaren heeft tegen de onveilige situatie 

voor vooral fietsende scholieren. Vooral de oversteek van fietsers vanaf het Bentwoud 

(Joost van der Eijkpad) is voor veel automobilisten onduidelijk vooral bij slecht weer en 

in de avonduren. Ook de levensgevaarlijke situatie 

Bentwoudlaan/Geerweg/Zegwaartseweg behoeft op korte termijn verbetering voor 

met name fietsers en voetgangers. Er is sprake van een onduidelijke situatie. 

Het Dorpsoverleg heeft om die reden aan de gemeente verzocht om 

snelheidsmetingen te verrichten. Nadat de snelheidsmetingen waren verricht, bleek 

volgens de gemeente dat er wel te hard wordt gereden op zowel de Bentwoudlaan als 

de Dorpsstraat, maar dat dit niet afwijkt van andere plekken die nagemeten zijn binnen 

de gemeente.  
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In tegenstelling tot de conclusie van de gemeente, is het Dorpsoverleg met de 

bewoners van mening dat uit deze snelheidsmetingen is komen vast te staan dat op 

sommige momenten veel te hard wordt gereden.  

Om die reden is toch verzocht is om meerdere keren te handhaven. Deze acties zijn al 

enkele malen verricht. Toegezegd is dat dit herhaald zal worden. 

Het Dorpsoverleg is wel van mening dat er iets gedaan moet worden aan de onveilige 

oversteek van en naar het Joost van der Eijkpad (zogenaamde Randstadrailfietspad) en 

de Dorpsstraat tot het moment van herstructurering. 

De verkeersdrempels in onder andere de Koningin Julianastraat vormt een 

ergernis (vooral voor mensen met een beperking). Een wegversmalling zou 

deze ergernis kunnen wegnemen.  

Het Dorpsoverleg wil een betere voorziening bij de oversteek vanaf het 

Joost van der Eijkpad (Randstadrailpad) en structurele handhavingsacties 

op de Bentwoudlaan. Ook de levensgevaarlijke situatie 

Bentwoudlaan/Geerweg/Zegwaartseweg behoeft op korte termijn 

verbetering voor met name fietsers en voetgangers. Er is sprake van een 

onduidelijke situatie. 

Verder wil het Dorpsoverleg tot het moment van herstructurering tijdelijke 

snelheid remmende voorzieningen in de Dorpsstraat, zodat er een 

veiligere situatie ontstaat. 

 

Openbaar vervoer 

Arriva exploiteert de buslijnen in deze regio. Bus 165 (Alphen aan den Rijn - 

Zoetermeer) rijdt door ons dorp van maandag tot en vrijdag 1 maal per uur en in het 

weekend met een aangepast schema. Op zon- en feestdagen rijdt bus 565 door ons 

dorp met aangepaste tijden. 

Tevens is er een snelbus (Qliner 380 en 381) van Alphen aan den Rijn naar Den Haag 

die in de spits op maandag tot en met vrijdag 1 keer per half uur langs ons dorp rijdt. 

Uit de enquête is naar voren gekomen dat men de bushalte te ver weg vindt.  

Hoewel het Dorpsoverleg begrip heeft voor bovenvermeld standpunt, is gebleken dat 

de bushaltes die eerder in de Dorpsstraat aanwezig waren voor een ander deel van de 

bewoners weer te ver weg was.  

Wat wel duidelijk is, dat bijna de helft vindt dat het openbaar vervoer onvoldoende is. 

De belangrijkste reden die genoemd is vooral de lage frequentie waarop de bus door 

Benthuizen rijdt. De aansluiting met het overige openbaar vervoer is daardoor slecht.  
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Het Dorpsoverleg wil dat het college zich inspant richting de provincie om 

het openbaar vervoer te verbeteren vooral in de zogenaamde ‘spitsuren’ 

zowel in de ochtend als avond. Voor een verbetering van het openbaar 

vervoer zou vooral de frequentie in de spits om hoog moeten. Het gaat 

dan vooral om het deel naar de Randstadrail (Willem Dreeslaan).  

Een idee zou ook zijn om een kleine bus te laten rijden van Benthuizen 

naar de Willem Dreeslaan.  

Hoewel dit buiten de bevoegdheid van de gemeente ligt, kan zij via de 

provinciale politiek haar invloed uitoefenen en haar wensen uiten over dit 

onderwerp.  

  



 

DORPSVISIE BENTHUIZEN 2018 

 

 
20 
 

D o r p s o v e r l e g  B e n t h u i z e n  

11. Veiligheid 
Uit de uitslag van de enquête blijkt, dat 94% van de inwoners zich veilig of heel veilig in 

Benthuizen voelt. Slechts 4% voelt zich onveilig in Benthuizen. Wanneer je inzoomt op 

de mensen die zich onveilig voelen dan wordt dit vooral veroorzaakt door 

‘hangjongeren’ en ‘onzichtbaarheid’ van de wijkagent.  

Conclusie: Zie 8. Onder ‘Voorzieningen voor jongeren’  
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12. Duurzaamheid 
Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven. Zoals de 

energietransitie en de aanpassing aan de klimaatverandering. Gemeenten vervullen een 

sleutelrol bij de transformatie naar een netwerksamenleving. Ze dienen de lokale leef 

kwaliteit in stand te houden en te verbeteren, en de vernieuwing naar meer 

samenredzaamheid te stimuleren. 

Hoewel ‘Duurzaamheid’ geen onderdeel uitmaakt van de enquête, is het Dorpsoverleg 

het project 'Duurzaamheid' gestart om naast de gemeentelijke informatie ook de 

nodige informatie van omliggende dorpen te inventariseren. In dit project zullen 

bewoners en een afgevaardigde namens het Dorpsoverleg participeren. Dit zal 

uiteindelijk leiden tot een werkgroep waarvan enkele bewoners als 'ambassadeurs' zijn 

opgeleid die ondersteuning verlenen wat voor een pand de beste duurzaamheidsoptie 

is. Daarnaast zal de projectgroep zich gaan verdiepen in het warmte transport 

(restwarmte vanuit de industrie) die mogelijk wordt gerealiseerd vanuit Rotterdam 

naar Leiden. De doelstelling is om Leiden te gaan verwarmen met deze restwarmte, dit 

lijkt ook een mogelijkheid voor Benthuizen. Uiteraard zal de verbinding worden gelegd 

met de gemeente Alphen aan den Rijn om zoveel mogelijk synchroon samen te werken 

en voor mogelijke financiële ondersteuning. 

Onderstaand het actieprogramma van de gemeente “Alphen aan den Rijn 

duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart” waarin de ambities en 

acties tot het jaar 2020 staan beschreven. 

Het actieprogramma bestaat nu inhoudelijk uit zeven thema’s: 

 Energie 

 Duurzaam wonen 

 Duurzame mobiliteit 

 Duurzaam ondernemen 

 Klimaatadaptatie & Green City 

 Duurzame scholen & verenigingen 

 Duurzame gemeentelijke organisatie 

De woningbouwvereniging Habeko stimuleert de huurder hun huizen te verduurzamen 

onder andere door het laten aanbrengen van zonnepanelen. 

Gelet op de landelijke duurzaamheidsopgave en de daarmee 

samenhangende energietransitie dienen de inwoners zoveel mogelijk 

gestimuleerd te worden.  
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13. Openbare ruimte 
Hoewel hierover geen vraag was opgenomen in de enquête, hebben diverse personen 

opmerkingen gemaakt over het slechte onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij 

moet gedacht worden van losliggende tegels, ongelijke bestrating en het groen. 

De openbare ruimte moet nagelopen worden op gebreken ten aanzien 

van zowel bestrating als het groen. 
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14. Communicatie 
In deze tijd van inspraak en zeggenschap is het van belang dat burgerparticipatie 

plaatsvindt. Een betere communicatie tussen gemeente en bewoners in een vroegtijdig 

stadium is van groot belang. Knelpunten moeten tijdig worden besproken hetgeen 

procedures kan voorkomen. 

Voor wat betreft de digitale voorzieningen is het wenselijk glasvezelkabel in de 

gemeente aan te leggen. 

Het Dorpsoverleg pleit voor betere communicatie tussen de gemeente en 

bewoners. Bewoners moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden 

bij ontwikkelingen. 

De aanleg van glasvezelkabel moet gestimuleerd worden. 
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15. Dorpsoverleg Benthuizen 
 

Leden 

 Rob van Daalhoff (voorzitter) 

 John Jespers (vicevoorzitter) 

 Wijnand Goudzwaard (secretaris) 

 Dick Dusoswa (penningmeester) 

 Ap de Ruijter 

 Carolien Priem 

 Baltus Pijl 

 Joost van den Bosch 

Contact 

www.dorpsoverlegbenthuizen.nl 

info@dorpsoverlegbenthuizen.nl 
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Voorstel aan de Gemeenteraad en het 

College van Burgemeester en Wethouders 

Participatie 

Het is van groot belang dat burgers bij gemeentelijke initiatieven vroegtijdig worden 

geïnformeerd, zodat inspraak vooraf mogelijk is en burgers niet achteraf 

geconfronteerd worden met intern besloten initiatieven. 

 

Wonen 

 

Veel starters trekken noodgedwongen weg naar voornamelijk Zoetermeer, terwijl zij 

in het dorp willen blijven. Ouderen blijven ofwel zo lang mogelijk in hun woning al dan 

niet als alleenstaande of moeten noodgedwongen verhuizen naar ouderenwoningen in 

Moerkapelle of Hazerswoude-Dorp. Er is vraag naar betaalbare huurwoningen voor 

ouderen met zorgvoorzieningen (gezamenlijke woonkamer/slaapwacht met diverse 

voorzieningen). 

Voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp is het wenselijk dat voor beide 

categorieën gebouwd gaat worden zowel in de huur als koopsector, waarbij voor 

vooral ouderen een voorkeur uitgaat naar huur. Dit zal ongetwijfeld de doorstroming 

binnen de woningvoorraad van Benthuizen ten goede komen. Bouwlocaties Bentlanden 

II en de grond die vrijkomt bij de openbare school lenen zich hier voor. 

Uit de enquête is verder naar voren gekomen dat de leeftijdscategorie van tot 50 jaar 

er meer behoefte bestaat aan koopwoningen dan aan huurwoningen. Boven de 50 jaar 

is er meer behoefte aan huur- dan koopwoningen.  

Het Dorpsoverleg wil dat het Raadsbesluit m.b.t. de gewijzigde vaststelling van het 

bestemmingsplan kern Benthuizen, waarin is besloten om bij een eerstvolgende 

herziening van het Bestemmingsplan ‘Benthuizen’ de bouwhoogte voor het ‘Stegeman 

bungalowcomplex’ te beperken tot 3,5 meter alszodanig wordt vastgelegd. 

 

Locatie school met de Bijbel 
 

Het Dorpsoverleg ziet graag dat de (brede) maatschappelijke bestemming gehandhaafd 

blijft. Zij is momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken v.w.b. mogelijke 

initiatiefnemers. 
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Maatschappelijk  

Sporthal de Hil 

De verbouwing van deze sporthal is helaas uitgesteld, waardoor de huidige gebruikers 

van een sporthal gebruik moeten maken, waar het schort aan goed onderhoud. 

Ook de kinderen van de brede school gaan straks gebruikmaken van deze sporthal. 

Het verdient aanbeveling om op korte termijn met de voorgenomen verbouwing een 

aanvang te maken en dat als eerste prioriteit op zeer korte termijn het gebouw alsnog 

blijft voldoen aan alle veiligheidseisen en dat noodzakelijk onderhoud wordt verricht.  

Dorpshuis 

Wij hopen op een realistische benadering van het college en een gedegen onderzoek 

naar de haalbaarheid om deze voorzieningen in stand te kunnen houden waarbij de 

pachters voldoende de ruimte kunnen krijgen om initiatieven te ontplooien met 

financiële steun van de gemeente. Het hebben van een voorziening als het Dorpshuis is 

een vereiste voor de leefbaarheid. 

Apotheek 

Het is wenselijk om de openingstijden van de apotheek te verruimen vooral na 17.00u. 

Mantelzorg (Tom In De Buurt) 

Er moet meer voorlichting komen om de mantelzorger van informatie te voorzien of 

waar ze deze informatie kunnen inwinnen. Dit is momenteel onvoldoende bekend. 

Naast dit aspect dient duidelijker te worden gemaakt welke activiteiten er nog meer 

zijn. Ook al maakte dit laatste geen onderdeel uit van de enquête, is uit reactie van 

bewoners gebleken dat activiteiten van ‘Tom In De Buurt’ onduidelijk zijn en beter 

gecommuniceerd moeten worden. 

Voorzieningen voor jongeren  

 

Er dient nabij het Van Zuijtland een speelplek te komen voor kinderen tot 12 jaar.  

Het is noodzakelijk dat er een of meerdere ontmoetingsplekken in het dorp komen 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Dit heeft een hoge prioriteit.  
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Infrastructuur 

Verkeer (veiligheid) 

Het Dorpsoverleg wil tot het moment van herstructurering tijdelijke snelheid 

remmende voorzieningen en betere voorziening bij de oversteek vanaf het Joost van 

de Eijkpad (Randstadrailpad) en structurele handhavingsacties op de Bentwoudlaan.  

Ook de levensgevaarlijke situatie Bentwoudlaan/Geerweg/Zegwaartseweg behoeft op 

korte termijn verbetering voor met name fietsers en voetgangers. Er is sprake van een 

onduidelijke situatie. 

De verkeersdrempels in onder andere de Koningin Julianastraat vormt een ergernis 

(vooral voor mensen met een beperking). Een wegversmalling zou deze ergernis 

kunnen wegnemen.   

Verder wil het Dorpsoverleg nadat de herstructurering van de Dorpsstraat heeft 

plaatsgevonden, dat er structurele voorzieningen worden getroffen, zodat de 30 

km/uur kan worden gehandhaafd om zo een veiligere situatie te garanderen voor 

fietsers en voetgangers. 

Openbaar vervoer 

Het Dorpsoverleg wil dat het college zich inspant richting de provincie om het 

openbaar vervoer te verbeteren vooral in de zogenaamde ‘spitsuren’ zowel in de 

ochtend als avond. 

Veiligheid 

De ‘zichtbaarheid’ van de wijkagent moet worden vergroot (meer handhaving). 

Duurzaamheid 

Gelet op de landelijke duurzaamheidsopgave en de daarmee samenhangende 

energietransitie dienen de inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd te worden.  

Openbare ruimte  

De openbare ruimte moet nagelopen worden op gebreken ten aanzien van zowel 

bestrating als het groen. 
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Communicatie 

Het Dorpsoverleg pleit voor betere communicatie tussen de gemeente en bewoners. 

Bewoners moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij ontwikkelingen. 

De aanleg van glasvezelkabel moet gestimuleerd worden. 

 


