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plan ensemble scheepjeskerk 
 
S T I C H T I N G  S C H E E P J E S K E R K  

INLEIDING  
De Stichting Scheepjeskerk is opgericht in 2006 met als doel het instant houden van het 

kerkgebouw R.K. St.-Benarduskerk/Scheepjeskerk in samenhang met het Ensemble van Parochie, 

tuin/bos & begraafplaats. Betrokken bij de Stichting zijn parochianen en omwonenden. De Stichting 

kent een ANBI-status. Het bestuur van Stichting bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders. De 

Stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht die bestaat uit een vertegenwoordiger 

van het Wijkcomité Groenendijk en een vertegenwoordiger van de Stichting Historisch Museum 

Hazerswoude.  

Door de jaren heen heeft de Stichting in samenwerking met parochianen en andere betrokkenen 

het onderhoud van de Scheepjeskerk vormgegeven en zo bijgedragen aan de instandhouding 

ervan. In 2007 heeft de Stichting een Plan van Aanpak opgesteld om haar doelstelling verder vorm 

te kunnen geven. Hoewel dit Plan nooit doorgang heeft gevonden, ziet de Stichting, gezien de 

ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar mogelijkheden, om het in ge-update vorm weer onder 

de aandacht te brengen bij de diverse betrokken partijen. Dit om de impasse die momenteel is 

ontstaan in de herontwikkeling van het Ensemble, en die voor geen van de betrokken partijen 

wenselijk is, vlot te trekken. En zo het Ensemble te behouden voor toekomstige generaties. Voor u 

ligt dan ook het nieuwe Plan Ensemble Scheepjeskerk waarin de ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren meegenomen zijn. Een door parochianen en omwonenden ondersteund plan, waarbij het 

Ensemble behouden blijft en continuïteit van exploitatie gewaarborgd wordt. Een plan waar de ziel 

van de parochie in zit en voort blijft leven. 

ACHTERGROND 
De Bernarduskerk of Scheepjeskerk wordt sinds 1855 gebruikt voor erediensten, eerst door de 

Parochie H. Bernardus, na de fusie in 1969 met het Zwaantje door de Parochie H. Michael en H. 

Bernardus en sinds 2010 door de Parochie H. Thomas. Door een gebrek aan priesters en de 

terugloop van het aantal parochianen is het Parochiebestuur van plan de Scheepjeskerk niet meer 

te gebruiken voor de erediensten. Zowel vanuit de Parochie als vanuit de omgeving en diverse 

organisaties zijn initiatieven ontwikkeld om het monumentale gebouw te behouden en eventueel 

voor andere doeleinden te gaan gebruiken. 

Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: 

- het gebouw verkeert in goede staat 

- het gebouw heeft een goede akoestiek 
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- het is een beeldbepalend gebouw voor de wijde omgeving en zowel de Scheepjeskerk als 

de Pastorie zijn aangewezen als Gemeentelijk Monument sinds 2014. 

- er is een groot draagvlak om het gebouw te behouden. 

- er zijn plannen in voorbereiding om in de omgeving een aantal woningen te bouwen 

- het gebouw leent zich niet voor commerciële activiteiten zoals woningen of winkels. 

 

Bij het opzetten van plannen om de Scheepjeskerk te behouden door de Stichting bleek na enige 

tijd dat het noodzakelijk was om de Pastorie in deze plannen te betrekken om de exploitatie van de 

Scheepjeskerk mogelijk te maken. Het Plan sluit daarmee tevens aan bij het Raadsbesluit van de 

gemeente Alphen aan de Rijn waarin voor de ontwikkeling van de Parochie als voorwaarde geldt 

dat het Ensemble als geheel gehandhaafd blijft.  

 

Omgevingsfactoren 
Een aantal omgevingsfactoren heeft een positieve invloed op de uitvoering van het Plan. De 

Scheepjeskerk is gevestigd in het Plangebied van de Oude Rijnzone. In dit Plangebied is 

opgenomen dat er in het gebied langs de Gemeneweg woningen gebouwd gaan worden. Hotel 

Groenendijk is in september 2007 verkocht en wordt nu gebruikt als Budget Hotel. Dit wordt 

binnenkort uitgebreid met 29 kamers. Op het voormalige “De Hoop”-(Tijssen)terrein zijn inmiddels 

appartementen gerealiseerd en op het voormalige terrein van Avery Denisson zal 

projectontwikkelaar Wilma 180 huizen gaan realiseren. Het terrein van Nieuw Werklust zal in de 

toekomst waarschijnlijk gedeeltelijk bebouwd gaan worden. In de Meerburg te Zoeterwoude is een 

kerk gevestigd voor de katholieken van Leiderdorp. Er zijn plannen om het multifunctionele 

centrum Anker in de wijk Rijnenburg te sluiten.           

HISTORIE 
De Scheepjeskerk is in 1854/1855 gebouwd ten tijde van Pastoor Bernardus Wesselingh en op 20 

augustus 1855 ingezegend door Everardus Stephanus van der Hagen, de Deken van 

Zoeterwoude. De architect was W.J. van Vogelpoel uit Utrecht. Van deze architect zijn nog maar 

enkele gebouwen bewaard gebleven, waaronder de kerk in Haastrecht. De kerk is een een-

beukige neogotische kerk met een schip van vijf traveeën. Deze stijl wordt ook wel de 

Stukadoorsgotiek genoemd. Van Vogelpoel heeft deze stijl overgenomen via het blad de 

Algemeine Bauzeitung van de Mariahilf Kerk in Au bij München in Duitsland.  

Dit was eigenlijk een antwoord op de tot dan toe gebouwde z.g. “Waterstaatskerken”. In de periode 

1874 tot 1878 werden bijna alle ramen voorzien van gebrandschilderde ramen, vervaardigd door 

Nicolas te Roermond en welke geschonken werden door diverse parochianen. In 1951/1952 wordt 

het stucplafond vervangen door het huidige houten plafond daar een gedeelte van het stucwerk 

naar beneden kwam. In 1962 is de gehele toren gerestaureerd en zijn ook de Pinakels vervangen. 

Deze zandstenen Pinakels zijn bij diverse stormen beschadigd en in 1985 verwijderd en in 2013 

terug geplaatst. In de jaren 60 is ook het interieur verder aangepast, zijn de communiebanken en 

preekstoel verwijderd en is ook het altaar naar voren geplaatst. Heel bijzonder zijn de gietijzeren 

wimbergen boven de voordeur en boven de ramen in de voorgevel. 

 

De Pastorie is in 1908 gebouwd naar ontwerp van architect J.H. Tonnear, een leerling van 

architect P.J.H. Cuypers, die behalve het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam ook 



plan ensemble scheepjeskerk 

 

Pagina 4 

de Meerburgkerk te Zoeterwoude en de Laurentiuskerk te Heemstede ontworpen en gebouwd 

heeft. De totale kosten bedroegen destijds fl 15.000,- ( € 6.806,-) wat voor 1/3 betaald werd door 

de Karmel en voor 2/3 door de Parochie. In 1969 is er een garage/kantoor aangebouwd voor fl 

65.000,- (€ 29.500,-) in opdracht en betaald door de Karmel. Het gebouw is behalve Pastorie ook 

gebruikt als woning voor priesterstudenten. In de jaren na 1950 heeft een gedeelte van de lagere 

school hierin les gekregen en vanaf de jaren 1960 is het gebouw in gebruik geweest als 

Diepgangcentrum.  

 

 

 

In het schrijven d.d. 6 maart 2006 van de Gemeente Rijnwoude aan de Staatssecretaris van 

OC&W schrijven B&W: “…dat de kerk en de pastorie qua verschijningsvorm onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, waardoor een waardevol en monumentaal ensemble is ontstaan dat 

beschermingswaardig moet worden geacht”.  

In 2013 zijn zowel de Scheepjeskerk als de Pastorie voorgedragen om op de Gemeentelijke 

Monumentenlijst geplaatst te worden wat per 1-11-2014 officieel bekrachtigd is door de Wethouder 

van Rijnwoude. 

PLAN ENSEMBLE SCHEEPJESKERK 
Het Plan Ensemble Scheepjeskerk (hierna het Plan) behelst zoals aangegeven de Scheepjeskerk, 

de Pastorie tuin/bos en begraafplaats. Het sluit aan bij de gewijzigde inzichten van het behoud van 

erfgoed van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Monumenten en erfgoed worden bezien vanuit 

hun omgeving en niet als individueel object. Het Plan voorkomt aantasting van het aanzicht en de 

waardering van de monumentenbiotoop. Daarnaast zal het monument en de omgeving 

toegankelijk blijven. Het Plan wordt daarom ook ondersteund door het Cuypergenootschap. 

De maatschappelijke doelstelling die ondersteund wordt met de herontwikkeling van de Pastorie, 

bijdragen aan het verminderen van de woningnood onder jongeren in Nederland, specifiek in de 

omgeving Leiden, en sluit aan bij de bestemming van het gehele terrein. Tevens is dit een 

doelstelling die aansluit bij de waarden waar het in de kerk omgaat, solidariteit en compassie met 

hen die het nodig hebben.  

Het Parochiebestuur kan blijven beschikken over de Scheepjeskerk en een gedeelte van de 

begane grond van de Pastorie. Zo borgt de Stichting dat, zolang de Parochie bestaat, zij beschikt 

over ruimte voor haar activiteiten, zoals de Scheepjeskerk zelf, maar ook het secretariaat of 

vergaderruimte. Doordat de zorg en alle kosten voor het onderhoud van het Ensemble niet meer 

bij het Parochiebestuur zelf ligt, een kostbare en tijdrovende bezigheid, kan het Parochiebestuur 

zich volledig richten op de geestelijke en organisatorische taken. De afspraken over het gebruik 

zullen zorgvuldig neergelegd worden in een overeenkomst tussen het Parochiebestuur en de 

Stichting.  

De lokale gemeenschap zet met dit plan iets neer voor de toekomst waar men trots op kan zijn en 

waar positieve energie uit voortvloeit. Burgerparticipatie waar de gemeente een mooi voorbeeld 

aan heeft. Naast de Stichting Scheepjeskerk zijn er zoals aangegeven veel mensen die de 

Scheepjeskerk een warm hart toe dragen en actief zijn om de Scheepjeskerk te behouden. Er zijn 
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de afgelopen jaren verschillende evenementen in de kerk georganiseerd zoals exposities, 

concertuitvoeringen, open monumentendagen en kerstuitvoeringen. Hier was veel belangstelling 

voor. De Stichting Scheepjeskerk heeft een breder draagvlak gecreëerd door diverse 

bijeenkomsten te organiseren om gebruiksmogelijkheden voor de Parochie te bespreken. De 

betrokkenheid gaat verder dan bewoners van Hazerswoude, ook bewoners uit Koudekerk en 

Zoeterwoude zijn betrokken.           

In bijlage I treft u de plattegrond aan met twee terreinonderdelen A en B. Dit Plan van Aanpak 

betreft het B-gedeelte. 

Scheepjeskerk 

De betrokkenheid van de lokale gemeenschap voor dit gezichtsbepalende monument aan de 

Rijndijk is groot. De afgelopen 10 jaar zijn al vrijwillig honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in 

geld en tijd in het wegwerken van achterstallig onderhoud van de Scheepjeskerk, zodat deze er 

goed bijstaat. Uiteraard blijft de gemeenschap dit doen, zodat dit monument voor de toekomst 

behouden blijft. De Stichting vervult hier een ondersteunende rol in wat betreft kennis, netwerk en 

geld.    
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Parochie 

De Stichting heeft een uitgewerkt ontwikkelplan voor de verbouwing van de Pastorie. Uitgangspunt 

is dat de buitenzijde van het de Pastorie niet wijzigt en dat gezichtsbepalende elementen 

behouden blijven.  

Ten behoeve van de Parochie zal de begane grond van de Pastorie beschikbaar blijven. Op de 

1ste en 2e verdieping zullen 11 studio’s ontwikkeld worden voor maatschappelijke doeleinden. De 

focus ligt op woonruimte creëren voor werkende jongeren, omdat daar de woningnood hoog is in 

deze regio. Met deze inkomstenbron is het mogelijk een stevig financieel fundament te leggen voor 

de exploitatie van het Ensemble. Door de komst van deze jongeren ontstaat er ook meer 

levendigheid op het terrein van het Ensemble.   

Onder het hoofdstuk Exploitatie en in bijlage II treft u de uitgewerkte ontwikkelplannen aan.  

Tuin 

Om de Pastorie bevindt zich een grote tuin/bos, dat zoveel als mogelijk behouden blijft als groen. 

De tuin wordt reeds onderhouden door vrijwilligers uit de Parochie, omwonenden en betrokkenen. 

Dit zal zo blijven worden georganiseerd, waar nodig ondersteund door de Stichting.  

 

Er zullen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd ter ondersteuning van 

parkeergelegenheid voor zowel de activiteiten in de Scheepjeskerk en de Pastorie.  

 

Begraafplaats 

Het beheer van de begraafplaats ligt bij het Parochiebestuur. In verband met de bestaande rechten 

en verplichtingen ten aanzien van de graven zal dit zo blijven. Het is echter wel mogelijk om het 

onderhoud aan het groen mee te nemen in het onderhoud van de tuin. Indien hierover afspraken 

gemaakt worden, zullen deze meegenomen worden in de op te stellen overeenkomst tussen 

Stichting en het Parochiebestuur.  

FINANCIELE ONDERBOUWING 
Deze financiële onderbouwing is vorm gegeven door professionals op dit gebied binnen de 

gemeenschap en geeft een gedegen en solide beeld.  

 

Verwerving 

De Stichting Scheepjeskerk wil de Scheepjeskerk, de Pastorie, tuin/bos en begraafplaats 

overnemen van de Parochie H. Thomas voor het bedrag zoals genoemd in het voorstel.  

Wanneer de Parochie besluit geen erediensten meer plaats te laten vinden in de Scheepjeskerk, is 

het mogelijk om het interieur aan te passen, zodat het gebouw voor meerdere doeleinden gebruikt 

kan gaan worden . 

De pastorie kan in- en extern verbouwd worden voor maatschappelijke doeleinden en verhuurd 

gaan worden.  
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In het overdrachtsovereenkomst kan een clausule worden opgenomen dat indien in de toekomst 

de Stichting Scheepjeskerk door onverwachte oorzaak niet verder kan met de exploitatie van het 

Ensemble, de onroerend goed zaken om niet weer teruggaan naar de Parochie H. Thomas of de 

zijn rechtsgeldige opvolger hiervan. 

Zoals hieronder aangegeven zullen alle opbrengsten van de Stichting conform de doelstelling 

gebruikt worden voor de instandhouding van het Ensemble. 

 

Exploitatiemogelijkheden Ensemble 

Uitgangspunt bij de exploitatie van het Ensemble is dat de gebouwen zoveel mogelijk in hun 

huidige vorm blijven bestaan en kleinschalige activiteiten georganiseerd gaan worden in de kerk. 

De Stichting Scheepjeskerk zal het onderhoud en de verhuur organiseren. Zolang de Parochie de 

Scheepjeskerk gebruikt voor de erediensten kunnen deze op de (zon)dagen dat er geen diensten 

zijn georganiseerd worden. Hierdoor ontstaat al een geleidelijke overgang van kerkgebouw naar 

activiteitengebouw.  

 

Er is onder de bevolking veel bereidheid om via giften en sponsoring gelden bijeen te brengen om 

het Ensemble te behouden voor de gemeenschap en daarmee de karakteristieke en 

beeldbepalende gebouwen. 

 

Verdere uitgangspunten:  

- behoud van de pastorietuin 

- activiteiten georganiseerd door vrijwilligers 

- onderhoud door team vrijwilligers 

- geen vaste beheerder 

-      kerkdiensten Parochie in het weekend en op feestdagen 

 

Scheepjeskerk 

Uitgangspunt is het organiseren van evenementen en activiteiten in de Scheepjeskerk waarvoor 

geen speciale horecavergunning nodig is. Te denken valt aan: 

- exposities 

- muziekuitvoeringen 

- toneeluitvoeringen 

- vergaderingen, conferenties 

- lezingen 

- filmvoorstellingen 

- open monumentendag. 

- activiteiten aansluitend aan georganiseerde fiets-, boot- en autotochten (zoals Rabo-

fietstocht) 

- uitvaart- en trouwgelegenheid 

 

De organisatie van deze activiteiten zal door een team van vrijwilligers gedaan worden, evenals 

het klein onderhoud. Uiteraard zullen activiteiten om de erediensten worden gepland.  

 

Pastorie 
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De Stichting Scheepjeskerk wil de buitenzijde Pastorie renoveren naar de oude staat. De begane 

grond zal voor het gebruik van de Parochie benut worden, de 1e en 2e verdieping zullen worden 

ingericht en verhuurd  worden als studio’s voor starters op de woningmarkt waar de woningnood 

hoog voor is. 

 

Investering 

A. Scheepjeskerk 

Deze is recentelijk geheel gerestaureerd door vrijwilligers. De komende jaren is er dan ook geen 

groot onderhoud.      €             0,- 

        

B. Pastorie 

-  restauratie buitengevels en dak incl. schilderwerk €  150.000,- 

-  begane grond pastorie     €    82.000,- 

-  1e verdieping pastorie    €  106.000,- 

-  2e verdieping met zolder       €    85.000,- 

-  garage beg. grond en 1e verdieping  €  110.000,- 

-  installaties      €  185.000,- 

-  onvoorzien, leges     €    23.000,- 

                                                                              ----------------- 

Totale investering Pastorie                 €  741.000,- 

 

C. Algemeen 

1. Steigerkosten     €   15.000,- 

2. Inrichting parkeerterrein    €   47.000,- 

3. Bouwplaat kosten, bouwkeet, containers  €   15.000,- 

4. Architect kosten     €   15.000,- 

5. Opslagkosten     €   20.000,- 

6. Onvoorzien      €   40.000,- 

                                                                               --------------- 

Totaal kosten Algemeen            €  152.000,- 

             

D. Aanschaf Ensemble     €  450.000,-        

      ---------------------- 

Totaal A t/m D verwerving, ontwikkelkosten  €1.343.000,-                     

         

E. Opbrengsten: 

1. Lening (1% rente)                                               €  843.000,- 

2. Donaties particulieren     €  300.000,- 

3. Donaties bedrijven natura    €  100.000,- 

4. Acties      €    50.000,- 

5. Subsidie      €    50.000,-  

       ---------------- 

Totaal opbrengsten                                    €1.343.000,- 

       -------------------- 
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Saldo                €              0,- 

 

Prijzen excl. BTW, prijspeil 2019.  

 

Jaarlijkse exploitatie 

A. Scheepjeskerk: 

1. Uitgaven: 

  - Verzekeringskosten   €  800,- 

  - OZB gemeente Rijnwoude  €  500,- 

  - Gas en Elektra   €       5.000,-  

  - Onderhoudskosten   €     10.000,- 

  - Afschrijving    €       5.000,- 

  - Hoogheemraadschap   €          200,- 

  - Kosten t.b.v. uitvoeringen  €       5.000,- 

       ----------------- 

Totaal uitgaven      €     26.500,- 

 

2. Opbrengsten: 

            -  huur Parochie   €       6.000,- 

  -  huur opbrengsten derden  €       3.000,- 

  -  opbrengsten activiteiten  €       5.000,- 

  -  sponsors    €       2.500,- 

  -  exploitatie overschot pastorie         €     10.000,- 

      ----------------- 

Totaal opbrengsten     €     26.500,- 

  

Saldo exploitatie Scheepjeskerk                               €              0,- 

 

B. Pastorie 

1. Uitgaven: 

-  rente (1 % van € 843.000,-)          €    8.430,- 

-  aflossing    €  20.000,- 

-  verzekeringen   €    1.000,- 

-  belastingen    €    1.000,- 

-  energie kosten   €    8.000,- 

-  onderhoudskosten   €  10.000,-  

-  bijdrage onderhoud Scheepjeskerk €  10.000,- 

-  diverse kosten verhuur                     €    5.770,- 

     -------------- 

Jaarlijkse uitgaven Pastorie totaal     €   64.200,- 

 

2. Inkomsten: 

-  verhuur 11 kamers à € 450,- p/m (gem.)            € 59.400,-              

-  verhuur begane grond aan parochie 300,- p/m    €   3.600,-      
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-  verhuur refter aan derden. p/j   €   1.200,- 

       -------------- 

Inkomsten Pastorie totaal                 €  64.200,-  

 

Saldo exploitatie Pastorie                      €             0,-  

 

Bedragen incl. BTW, prijspeil 2019. 

SAMENVATTING 
De Stichting Scheepjeskerk legt met dit Plan Ensemble Scheepjeskerk een Plan van Aanpak neer 

voor het behoud van de Scheepjeskerk, een monumentaal gebouw dat voor veel mensen in de 

omgeving en daarbuiten belangrijk is. Er is een groot draagvlak onder de bevolking om het gebouw 

te behouden. Het bestuur van de Stichting Scheepjeskerk is er van overtuigd dat het behoud van 

het Ensemble Scheepjeskerk volgens bovengenoemd plan haalbaar is en is meer dan bereid om 

dit te gaan uitvoeren. Vooraleer wil de Stichting haar visie en bod met het Parochiebestuur 

bespreken. 

Hazerswoude, augustus 2019 

Stichting Scheepjeskerk  
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BIJLAGE I KADASTRALE KAART 
 

 


