Ommetje Benthuizen
‘Historische’ wandeling
ca. 5 km (1 ¼ uur)

november 2020

Start bij Plus Verheul te Benthuizen
-Verlaat De Plus en ga linksaf naar de Dr. Albert Schweitzerlaan.
-Bij de 2e knik in de weg rechtdoor het doorsteekje in naar De Dam.
Hier ziet u peuterspeelzaal ‘De Grobbebollen’, tennisvereniging ‘BTC’ (Benthuizer
Tennis Club), ‘Dorpshuis en Eetcafé De Tas’, ‘Biljarthuys De Dam’ en jeu-deboulesvereniging ‘De Bentboulers’.
Hoe komt de ‘De Tas’ aan zijn naam?
In het wapen van Benthuizen staan 9 turven. Benthuizen was vroeger een turfdorp.
Een stapel turven wordt ook wel een ‘tas (turven)’ genoemd. Een 2e versie is dat op
de plek waar nu het Dorpshuis en Eetcafé staat, vroeger een hooischuur heeft
gestaan. Een hooischuur noem je ook een ‘Tas’.
-Ga om de Tas heen via de Esdoorn rechtsaf naar de Bentwoudlaan.
(voorheen de Omleidingsweg)
Het huizenblok (flat en eengezinswoningen) staan nu op de voormalige
voetvalvelden en kantine van BSC ’68 (Benthuizer Sport Club). Inmiddels ligt het
nieuwe terrein van de 50-jarige club aan de Bentwoudlaan naast de N209.
Aan de overkant ziet u ‘De Boomgaard’ en ‘De Landwinkel’.
-Ga verder de Bentwoudlaan op en na ca. 500 meter bij B&B ‘Bed en Bentwoud’
gaat u rechtsaf naar de Zegwaartseweg.
(Loop hier aan de linkerkant i.v.m. het ontbreken op sommige gedeeltes van een
voetpad)
-Bij de driesprong gaat u rechtsaf de Dorpsstraat in.
Bij de driesprong ziet u links ‘Verswinkel en Groetekwekerij van der Kooij’.
Verderop in de Dorpsstraat aan de linkerkant staat het voormalige gemeentehuis van
Benthuizen, nu opgedeeld in woonhuizen, maar wordt na de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezing weer in ere hersteld. Misschien kunt u het carillon nog
horen... tenminste….als de gemeente het carillon weer aangezet heeft...
-Ga linksaf, om het voormalig gemeentehuis heen, naar de ‘Secretaris
Runsinkbrink’.
-Loop links van het parkje aan het Beelaartspark en ga rechtdoor naar het
einde waar de weg overgaat in de Van Leeuwenhoekweg.
-Steek het nostalgisch bruggetje over en ga naar rechts de ‘Dijk’ op.

Hier koos, op advies van onder andere de Zoetermeerse scheepstimmerman Wolfert
Adriaenszoon, het Geuzenleger op 3 oktober 1574 onder leiding van Lodewijk van
Boisot en De La Garde een route richting Leiden voor het Leidens Ontzet.
Aan de overkant van het water staat de “School met de Bijbel”. De school verhuist in
2021 naar de nieuwbouwlocatie ‘Bentlanden ll. Dit monumentale schoolgebouw mag
niet gesloopt worden. Allcura en Habeko hebben een intentieverklaring ondertekend
om het schoolgebouw te transformeren tot een complex met zorgappartementen.
-Loop de ‘Dijk’ verder af en ga over de brug linksaf naar de Dorpsstraat.
vóór de rechter knik naar de brug kunt u rechtsaf (naar beneden) Het Voedselbos
aanschouwen. Dit 1,2 hectare landbouwgebied is/wordt veranderd in een
voedselbos.
U heeft nu ca. een half uurtje/2 kilometer gewandeld. U kunt nu kiezen om rechtsaf
de Dorpsstraat te volgen en bij de fietsenwinkel Janssen linksaf te slaan; zo komt u in
ongeveer 10 minuten (350 m) weer bij Plus Verheul uit. Wilt u verder wandelen dan
slaat u linksaf richting de molen.

-In de verte ziet u de landmark van Benthuizen: ‘Korenmolen de Haas’.
In de huisjes ‘achter’ de molen zetelen de ‘Historische Kring Benthuizen’ met daarin
de ‘Oudheidkamer De Negen Turven’, wat de naam ‘klein museum’ waardig is en de
Molenwinkel ‘Winkel van Sinkel’ alwaar u meelproducten en snoepgoed uit
grootmoeders tijd kunt kopen. Ook vindt u daar de Benthuizer turfjes; heerlike
dropjes.
Op de plaquette vóór de molen staat de geschiedenis van dit prachtige monument.

Nu kunt u, wederom, kiezen voor een langere, of een kortere route!
(Dit scheelt ca. 26 minuten/1 km)

Beschrijving langere route:
-Volg de Dorpsstraat linksaf verder die overgaat in de Heerewegh (bij het 2e
gedeelte ontbreekt een voetpad en is het dus verstandig om aan de linkerkant
te lopen).
-Daar waar de Heerewegh overgaat in de Hoogeveenseweg, buigt u rechtsaf.
-Loop langs het water en de N209 (‘Nieuwe Hoefweg’) langs het
industrieterrein.
-Ga vóór het tankstation Argos rechts de Bentwoudlaan in. Loop langs sporthal
‘De Hil’ en ‘Van Waay’.

Beschrijving kortere route:
Loop vanaf de molen links de Dorpsstraat verder in.
Sla de 2e straat rechtsaf naar ‘De Werven’.
Voorbij de bocht naar links heet het nu ‘De Bentlanden’ en loop deze straat verder
uit.

De korte en lange route komen nu weer samen bij het
elektriciteitshuisje.
Hier ziet u braakliggend terrein, voorheen landbouwgrond. Dit is het gebied voor het
toekomstig wijkje Bentlanden ll. Op de rotonde kunt u naar het Bentwoud en naar
voetbalvereniging BSC ’68 en over een tijdje naar de nieuwe wijk.

-Bij het prachtig geschilderde elektriciteitshuisje, dat vroeger een tolhuisje
was, gaat u het parkje in.
-Aan het einde van deze zevenheuvelenloop gaat u langs de vrijwillige
‘Brandweer Hollands Midden’ rechts de Dr. Albert Schweitzerlaan in. U loopt
dan langs de tennisvelden van BTC.
-Bij de driesprong gaat u rechts de Ochtenstraat in.
-Vervolgens de eerste straat links naar de Prinses Beatrixstraat.
U loopt langs de Roode Kruisstraat. De spelling verraadt geschiedenis!
-Steek de kruising met de Koningin Julianastraat over en ga verder de Prinses
Beatixstraat in.
Na het oversteken ziet u links achter u het gebouw van Allcura en daarnaast de kerk
van de ‘Oud Gereformeerde Gemeente’.
-Ga aan het einde van de Prinses Beatrixstraat rechts naar de Koningin
Wilhelminastraat.
-Ga links het 2e ‘hofje’ in (tegenover huisnummer 20) van de Koningin
Wilhelminastraat.
Aan het einde van dit ‘hofje’ vindt u links een minibieb.
-Aan het einde van dit ‘hofje’ linksaf slaan.
-Dit weggetje buigt naar rechts, ga aan het einde links de Dorpsstraat in.
-Bij de fietsenwinkel ‘Janssen’ gaat u linksaf.

AANRADER!! Voordat u linksaf gaat, kunt u nog een stukje rechtdoor lopen (aan de
linkerkant ca. 500 meter heen en terug) alwaar u op de bestratingen van het voetpad
logo’s tegenkomt van (vroegere) ‘winkel’voorzieningen. Kunt u de 4e ook vinden?
Rechts ziet u de kerk van de ‘Gereformeerde Gemeente Benthuizen’ met daarnaast
de Huisartsenpraktijk en het gebouw van ‘Fysiotherapie Slootweg’ tegenover de
kapper, en nog iets verder links de kerk van ‘Hervormde Gemeente Benthuizen’.
Hierna weer teruglopen richting fietsenwinkel en rechtsaf slaan.

-U loopt nu langs een nieuwbouwproject “Het Uitzicht” en bent weer terug bij
De Plus.
Aan de rechterkant ziet u de 4e kerk van Benthuizen: ‘Protestantse Gemeente De
Hoeksteen’. Tegenover deze kerk ziet u het pand van een voormalige kapperszaak.
Nu is het ‘De Werkplaats’.

Een en ander zal zeker niet volledig zijn en waarschijnlijk ook onvolkomenheden
bevatten. Graag zie ik uw bevindingen tegemoet. U kunt uw reacties met eventuele
op- en/of aanmerkingen sturen naar:

Bernard de Vries,
Koningin Wilhelminastraat 4,
2731GD Benthuizen
bernard@actief-rijnwoude.nl

