Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 21-31
Verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 16 september 2021
Aanwezig: 27 deelnemers
Afwezig: 5 deelnemers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter (Frank van Aken) opent de bijeenkomst en heet eenieder welkom. Het is de
eerste vergadering in dit jaar dat de deelnemers van het Gebruikersplatform weer fysiek
bij elkaar kunnen komen. En dat wordt als positief ervaren.
De voorzitter geeft aan dat het dagelijks bestuur voor een andere opzet van deze bijeenkomst heeft gekozen. Het dagelijks bestuur wil een gerichtere betrokkenheid van de gebruikers bewerkstelligen door vertegenwoordigers van gebruikersgroepen onderwerpen
te laten inbrengen en deze ook door hun vertegenwoordigers te laten behandelen. Dat is
nu ook terug te zien in de agenda. Hij vraagt of er nog andere agendapunten te bespreken zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn.
2. Afscheid Oscar de Groot en Boukelien Bos
De voorzitter deelt mee dat op een later tijdstip afscheid wordt genomen van Boukelien
Bos. Zij heeft zich voor deze bijeenkomst en het geplande afscheid om gezondheidsredenen moeten afmelden.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het afscheid van Oscar de Groot. Hij constateert dat
Oscar de taak van voorzitter in maart 2017 heeft overgenomen van Siep Eilander. Op het
moment dat er een convenant werd gesloten tussen Staatsbosbeheer en de Vrienden van
het Bentwoud waarbij een onafhankelijk adviesorgaan, het Gebruikersplatform Bentwoud, in het leven werd geroepen en de Vrienden van het Bentwoud op afstand kwamen
te staan. Oscar heeft als voorzitter altijd een goed en constructief overleg met Staatsbosbeheer en de gebruikers voorgestaan. Hij had oog voor de bijzondere positie van Staatsbosbeheer als beheerder van het Bentwoud. Hij heeft er ook voor gezorgd dat het Gebruikersplatform Bentwoud een plek is waar alle gebruikers zich thuis voelen.
De voorzitter overhandigt Oscar een cadeau waarin deze dankbaarheid ook tot uitdrukking komt.
Oscar de Groot dankt de voorzitter en het Gebruikersplatform Bentwoud voor zijn woorden en het cadeau. Hij geeft aan toch wel met wat gemengde gevoelens het Gebruikersplatform te verlaten. Dat heeft vooral met de ontwikkelingen te maken waarmee het
Bentwoud wordt geconfronteerd. Hij vindt dat het Gebruikersplatform Bentwoud van
grote toegevoegde waarde is voor de bewoners en gebruikers en bepleit dat ervoor gezorgd wordt dat de rol en de taken van het Gebruikersplatform gecontinueerd worden en
gewaarborgd zijn.
3. Mededelingen
De secretaris deelt mee dat in de afgelopen periode veranderingen zijn opgetreden rond
het beheer van dorpshuis De Tas. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de overeenkomst met de vorige uitbater niet vernieuwd. Het beheer is dus nu in andere handen
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overgegaan. Mede door inzet van de secretaris van de Vrienden van het Bentwoud kon
de bijeenkomst van vandaag gewoon in de Tas plaatsvinden. Er vinden op dit moment
gesprekken plaats om ook voor de toekomst de bijeenkomsten van het Gebruikersplatform te kunnen laten plaatsvinden in De Tas. Omdat het Gebruikersplatform geen stichting of vereniging is en ook geen eigen budget heeft en Staatsbosbeheer feitelijk de verantwoording voor de bijeenkomsten draagt, moet er een passende oplossing worden gezocht.
Henny van Loon suggereert om de bijeenkomsten eventueel te regelen via de Vrienden
van het Bentwoud.
De secretaris antwoordt dat dat niet een echt passende oplossing is, gegeven het feit dat
ervoor gekozen is om de Vrienden en het Gebruikersplatform uit elkaar te laten gaan.
Kees van Vliet deelt mee dat er inderdaad afspraken met De Tas worden gemaakt om te
zorgen dat de bijeenkomsten in De Tas kunnen blijven plaatsvinden.
4. Inbreng Staatsbosbeheer
• Mededelingen
Kees van Vliet deelt mee dat een aannemer de bomen heeft weggehaald die door de iepziekte zijn aangetast. Er worden ook zieke essen verwijderd. Dat gebeurt door de brandweer zodat deze ervaring op kan doen met het op de juiste wijze verwijderen van takken
en bomen. ProRail is inmiddels begonnen met het plaatsen van nieuwe geluidswallen
langs de hsl-lijn en het hoogheemraadschap Rijnland heeft de hoofdwatergang van het
Bentwoud uitgebaggerd.
Ton Homburg merkt op dat de brandweer een bewegwijzeringspaal heeft verwijderd om
met hun wagens bij de plek te komen waar zij het zaagwerk moesten verrichten. Alleen
is dat paaltje op de verkeerde wijze teruggeplaatst.
Kees van Vliet zegt dat hij dit aan boswachter Jaap Meere zal doorgeven zodat het
plaatje op de juiste wijze wordt teruggeplaatst.
Actiepunt: 21-011
• Verslag van de boswachters
Dick van Stegeren meldt dat er een drukbezochte vleesmuisexcursie heeft plaatsgevonden. Binnenkort vindt ook een roofvogelexcursie plaats. Ook is het weer mogelijk om het
kabouterpad te lopen en kunnen reserveringen hiervoor plaatsvinden. Verder zijn de
hulpboswachters weer met hun werkzaamheden gestart. Evenals de vrijwilligers voor het
onderhoud van het Bentwoud. In een radio-uitzending is aandacht geweest voor het
Bentwoud en Staatsbosbeheer heeft een aanvraag ontvangen voor een natuurhut voor
fotografen. Echter Staatsbosbeheer heeft besloten die aanvraag niet te honoreren. Verder zijn er verzoeken gekomen voor het plaatsen van enkele gedenkbankjes. Staatsbosbeheer onderzoekt op welke plekken dergelijke gedenkbankjes geplaatst kunnen worden
en welke spelregels daarbij in acht dienen te worden genomen.
Vanuit het Gebruikersplatform wordt gesuggereerd om daar iemand van het Gebruikersplatform bij te betrekken.
Dick van Stegeren antwoordt dat te zullen overwegen.
Actiepunt: 21-012
Hij meldt verder dat er een verzoek is gekomen van een ondernemer om in het Bentwoud een verkooppunt te starten voor koffie-to-go. En dat is, wat Staatsbosbeheer betreft, akkoord.
Tenslotte deelt Dick van Stegeren mee dat een reebok en een reegeit in het Bentwoud
zijn gespot. Er zijn ook 5 roerdompen met jongen gezien en ook de appelvink in in het
Bentwoud aangetroffen. Ook de orchideeën doen het goed in het Bentwoud.
• Onderhoud en beheer
Kees van Vliet zegt dat op basis van de met de aannemers gemaakte afspraken de watergangen 1 maal per jaar gemaaid en geschoond worden. Echter op sommige plaatsen
moet dan soms 2 maal per jaar plaatsvinden. In de driehoek gaat men opnieuw naar de
voetpaden kijken en wellicht leidt dit tot een herprogrammering van die voetpaden. De
voetpaden in de driehoek worden opgehoogd en overlaagd. De opslagplek tegenover de
brandweerkazerne in Benthuizen wordt opgeknapt. Er worden daar bakken geplaats waar
verschillende soorten materiaal in kunnen worden aangevoerd of worden opgeslagen.
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De vicevoorzitter vraagt wanneer de reparatie plaatsvindt van een aantal voetpaden bij
de watergangen die onlangs opnieuw onder handen zijn genomen.
Kees van Vliet antwoordt dit bij boswachter Jaap Meere te zullen nagaan.
Actiepunt: 21-013
Vervolgens zegt Kees van Vliet dat er voor 2022 geen grote werkzaamheden voor Grootonderhoud zijn ingepland.
Siep Eilander vraagt wanneer het beheer opnieuw wordt aanbesteed en wanneer het Gebruikersplatform daarbij betrokken wordt.
De secretaris wijst erop dat al enige tijd geleden over een nieuw beheer- en onderhoudsplan is gesproken en dat daarvoor zelf een aparte werkgroep is gevormd om met Staatsbosbeheer mee te kunnen praten en mee te kunnen adviseren. Die werkgroep is slechts
1 keer bij elkaar geweest en daarna is er niets meer vernomen. Het onderwerp staat al
gedurende geruime de tijd op de actiepuntenlijst maar van de kant van Staatsbosbeheer
is geen zichtbare voortgang geboekt. In het beheer- en onderhoudsplan zou ook aandacht komen voor het onderhoud door de vrijwilligers die nu ook al lange tijd geen goed
zicht hebben op de door hun te verrichten werkzaamheden. Het ontbreekt dus aan duidelijkheid en dat er toch op korte termijn moeten komen.
Kees van Vliet antwoordt dat die duidelijkheid er dus moet komen. Hij trekt erachter aan
en laat binnenkort weten hoe het er nu voor staat.
Actiepunt: 21-014
De voorzitter juicht dit toe en stelt voor dit opnieuw te agenderen voor de vergadering
die in november plaats vindt.
• Introductie accountmanager Staatsbosbeheer Provincie Zuid-Holland
De voorzitter vraagt mevrouw Anneke Vonk-Noordergraaf zich te introduceren bij het Gebruikersplatform.
Anneke zegt dat zij, vanuit Staatsbosbeheer, als accountmanager de contactpersoon voor
de Provincie Zuid-Holland voor onder andere het Bentwoud is.
Vervolgens vraagt de voorzitter haar om het onderwerp “Verkenning Rotte Noord en het
Bentwoud (rapport Strootman)” toe te lichten.
Anneke deelt mee dat er een goed rapport op tafel ligt waarin geschetst wordt wat er
met het gebied Rotte Noord en het Bentwoud aan de hand is en wat de ontwikkeloptie
zijn. Het is een goed geschreven rapport waarmee een start kan worden gemaakt voor
wat we uiteindelijk als toekomst voor het Bentwoud zien. Met dit rapport in het achterhoofd wordt er binnenkort een start gemaakt met het schetsen van een toekomstperspectief voor het Bentwoud. Ze is daarom ook zeer geïnteresseerd in hoe het rapport bij
het Gebruikersplatform is gevallen. Ook de Provincie Zuid-Holland is geïnteresseerd in de
reacties van het Gebruikersplatform. De vertegenwoordigers van de provincie kunnen nu
niet aanwezig zijn omdat zij nu van verlof genieten.
De voorzitter zegt dat we na de pauze dat zullen gaan inventariseren.
PAUZE
Rob van Daalhoff vindt het een goed rapport waarin de opvattingen en meningen van alle
betrokken partijen goed zijn vastgelegd. Hij maakt zich echter zorgen over het ontbreken
van een duidelijke regie wanneer de overheden met de aanbevelingen aan de slag gaan.
In het rapport Strootman wordt op dat punt extra aandacht van de Provincie gevraagd.
De secretaris sluit zich hierbij aan. Ook hij vindt het een goed rapport met goede en duidelijke aanbevelingen. Maar ook hij maakt zich zorgen over de verdere uitwerking van
deze verkenning. Er staan ook duidelijke waarschuwingen in die, wanneer die niet serieus
worden genomen, opnieuw tot een versnippering van het Groene Hart kunnen leiden.
Daarom vindt hij het jammer dat de provincie nu niet aanwezig kan zijn. Hij pleit ervoor
om in de volgende bijeenkomst opnieuw bij de inhoud van het rapport stil te staan in
aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de provincie en dan ook de contouren mee
te geven aan degene die zich met het toekomstperspectief van het Bentwoud bezig gaat
houden.
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Anneke Vonk-Noordergraaf zegt dat de verkenning geen formeel beleidsstuk is. Het is
een stuk waar wellicht nog een status aan gegeven kan worden maar dat is aan de provincie. Er zijn bij het verder uitwerken van de aanbevelingen in de verkenning meerdere
overheidslagen bij betrokken. Ook over de financiering van de uitwerking van aanbevelingen zullen door overheden beslissingen moeten worden genomen. Het nog op te stellen toekomstperspectief voor het Bentwoud zal hiervoor een van de bouwstenen zijn.
De vicevoorzitter is van mening dat het uitwerken van de aanbevelingen uit de verkenning vraagt om een eenduidige regie die bij de provincie moet liggen. Mede om de lokale
bestuurders en de provincie op één lijn te krijgen en draagvlak te creëren.
Harry Ramler wijst erop dat Strootman ook nog met een ander rapport komt. Dat gaat
over de Zuidplas. En ook dat rapport is van belang bij het verder uitwerken van de aanbevelingen. Hij zegt geïnteresseerd te zijn hoe nu de volgende stap er uit ziet, hoe de
aanbevelingen worden ervaren en eventueel uitgewerkt worden en op welke wijze dat
gaat gebeuren.
De voorzitter constateert dat het Gebruikersplatform er behoefte heeft om met de vertegenwoordiger van de provincie hierover in gesprek te blijven. Hans Heupink zal dan ook
voor de volgende vergadering worden uitgenodigd.
Actiepunt: 21-015
Siep Eilander wijst erop dat op de signaalkaart Natuur in het rapport de provincie het begrip recreatiegebied voor het Bentwoud gebruikt en daarmee afstand neemt van hetgeen
daarover eerder door de provincie is vastgelegd. Verder bepleit hij dat bij de uitwerking
het verbinden van de verschillende natuurgebieden prioriteit krijgt. Daarbij wijst hij ook
naar natuurgebieden die aansluitend aan deze natuurstrook zijn gelegen zoals bijvoorbeeld de nieuwe Driemanspolder.
Kees van Vliet wijst op het zojuist verschenen ontwikkelingsplan Rottemeren en waarin
aandacht wordt besteed aan het verbinden van verschillende natuurgebieden zodat daarmee een duidelijke groene strook ontstaat.
Kees Bot geeft aan dat in de verkenning ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan het
ontwikkelen van het ICT-gebied bij Boskoop. Ook in de richting van de A12. Dit zou zeer
waarschijnlijk tot een verdere verdozing leiden en is nadelig voor een goede ontwikkeling
van het Bentwoud.
De voorzitter vraagt wat nu de rol is van Urban Synergie in dit geheel.
Anneke Vonk-Noordergraaf zegt dat bij deze bijeenkomst Jolanda de Jong van Urban
Synergie aanwezig is om vooral te luisteren en kennis te maken met het Gebruikersplatform. Er wordt vooral terug gekeken naar wat er aan rapporten over het gebied en het
Bentwoud ligt, wat er in de verkenning staat en wat wordt aanbevolen. Bij het verder
ontwikkelen van een toekomstperspectief wordt het Gebruikersplatform betrokken.
Jolanda de Jong stelt zich voor en legt uit wat Urban Synergie is en welke opdracht zij
heeft gekregen.
De voorzitter rond de discussie af. Het onderwerp komt in de volgende bijeenkomst weer
op de agenda.
5. Inbreng Gebruikers Bentwoud
• Vrienden van het Bentwoud
Rob van Daalhoff zegt dat er in het Bentwoud behoefte is aan meer toezicht en met
name in de nachtelijke uren omdat er dan vaak dingen gebeuren die niet door de beugel
kunnen. Zo wordt bij de fietstunnel regelmatig glas en andere rotzooi aangetroffen. Er
zijn ook gebruikers die het Bentwoud met name in de avond mijden vanwege de overlast
die op sommige plekken plaatsvindt.
Patrick Dongelmans herkent, als oud Boa, de signalen en zegt dat hij dit binnen Alphen
aan den Rijn zal melden zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.
Ton Homburg meldt dat er wel toezicht is maar dan vooral overdag en door het gebruik
van een auto daardoor ook herkenbaar voor de overlast gevers.
Kees van Vliet antwoordt dat voor het Bentwoud 1000 uur per jaar is gereserveerd voor
toezicht en dat de huidige nieuwe Boa die uren volop benut. Voor de avond en nacht is
toezicht alleen mogelijk als het team uit twee personen bestaat. Kees zegt bereid te zijn
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nog eens kritisch naar het toezicht te zullen kijken en daar in de volgende vergadering op
terug te zullen komen.
Actiepunt: 21-016
• Wandelaars
Ton Homburg stelt vast dat de vraag van de wandelaars al voor een deel beantwoord is.
Eerder in de vergadering is gesproken over het plaatsen van gedenkbankjes. Dat komt
dus voor een deel tegemoet aan de wens van de wandelaars om meer bankjes in het
Bentwoud te plaatsen. Daarnaast doet hij de suggestie om het bankje in het moerasgebied te verplaatsen aangezien bijna niemand van die bank gebruik maakt en voor vele
gebruikers ook niet bekend is dat daar een bank staat.
• Individuele opmerkingen
Jan van de Meer uit zijn zorgen over het mogelijk aanleggen van een MTB-route in het
Bentwoud.
Jan van de Meer zegt geen voorstander te zijn van het aanleggen van een MTB-route in
het Bentwoud. “het zorgt voor spanningen tussen de gebruikers en ook de natuur wordt
daarmee benadeeld. Zo worden kleine dieren zoals insecten doodgereden en dat is voor
de natuur een slechte ontwikkeling. Uit diverse berichten in de pers blijkt ook dat de
weerstand tegen het aanleggen of het gebruik van ATB en MTB-routes toeneemt. Wandelaars en fietsers gaan daarbij niet altijd zorgvuldig met elkaar om. Vaak ook wordt een
uitgelegd parcours niet altijd gevolgd. En maken MTB’ers eigen paden die uitdagender
zijn. Dat komt de natuur ook niet ten goede”.
De voorzitter merkt op dat met betrekking tot de aanleg van een dergelijke route zorgvuldig wordt gehandeld, zoals dat ook met andere aanvragen voor het Bentwoud gaat. Er
is een duidelijke procedure afgesproken en vanuit het Gebruikersplatform kunnen gebruikers meekijken en mee lopen als het om de uitwerking van een mogelijk plan gaat.
Daarop geeft de voorzitter het woord aan, Martin Eelderink, de vertegenwoordiger van
MTB Bentwoud.
Martin Eelderink zegt dat hij de zorgen herkent en begrijpt. Bij het ontwikkelen van het
initiatief is daar uitgebreid over gesproken en het is een uitgangspunt bij het verder ontwikkelen van een mogelijk plan. De initiatiefnemers zijn nu met fase bezig waarop een
deskundige routebouwer met hen in het beoogde stuk terrein van het Bentwoud gaat kijken naar een mogelijk parcours. Dat uiteindelijk ook ter bespreking aan het Gebruikersplatform wordt voorgelegd. Het beoogde parcours heeft niet de kenmerken die op andere
parcours worden aangetroffen. Het moet een natuurspeelplaats worden voor fietsers.
Naast het parcours wordt nu ook gewerkt aan de financiering van het project. Er wordt
ook gekeken naar de mogelijkheden om er een gezamenlijk gedragen onderwijsprogramma van te maken waarbij het onderricht over het gebruik van het parcours en het
respect voor de natuur voorop staan.
De secretaris zegt dat hij per mail aan Jan nog eens heeft uiteengezet hoe de procedure
is. Deze procedure geldt ook voor andere projecten die in het Bentwoud aan de orde zijn.
Zoals de aanleg van een echt ruiterpad of de aanleg van een nieuwe speelplek voor de
kinderen. Het gebruikersplatform kan Staatsbosbeheer alleen goed adviseren als alle aspecten van het plan op tafel liggen. Dus wat houdt het plan in, waar moet het komen,
hoe ziet een parcours eruit, hoeveel schade aan de natuur wordt verwacht, hoe is de financiering voor nu en in de toekomst geregeld, hoe zit het met onderhoud en herstel van
het parcours etc. Daarvan zijn de initiatiefnemers zich bewust en werken zij op die manier een voorstel uit.
Kees Bot vraagt zich welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat MTB’ers,
op weg naar het parcours, toch ook in andere delen van het Bentwoud gaan fietsen.
De voorzitter geeft die opmerking mee aan Martin en sluit vervolgens dit onderwerp af.
6. Lopende zaken
• Verkenning Rotte Noord en het Bentwoud
• Ontwikkeling Perspectief Bentwoud
Behandelt direct na de pauze. Zie eerder in het verslag.
• Stand van zaken speelplek Bentwoud Oost
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Dick van Stegeren meldt dat een idee over de plek waar deze zou kunnen er wel is, maar
dat op andere terreinen nog geen voortgang is gemaakt.
Ton Homburg wijst erop dat in de driehoek de start van een speelplek begonnen is met
het neerleggen van boomstammen waardoor kinderen snel konden spelen. Later is er
verder gewerkt aan het opbouwen en verbeteren van deze speelplek tot Bentjungle.
Dick van Stegeren antwoordt deze suggestie te zullen bekijken en met boswachter Jaap
Meere ter zake te zullen overleggen.
Actiepunt: 21-017
• Aanleg voetgangersbrug bij sportvelden BSC
Is gereed.
• Stand van zaken aanpak voetpaden in de Driehoek
Is eerder in deze vergadering aan de orde geweest.
7. Actiepuntenlijst
De voorzitter neemt de actiepuntenlijst door en stelt vast dat actiepunt 21-003 nog open
blijft staan.
8. Vaststellen verslag bijeenkomst 20 mei 2021
De voorzitter behandelt het verslag paginagewijs en constateert dat enkele tekstuele correcties nodig zijn. Die worden in het verslag aangebracht.
9. Rondvraag
De secretaris deelt mee dat hij met Van der Spek Hoveniers heeft gesproken over Bentpoort. Vanuit Van der Spek wordt verwacht dat daarover in de bijeenkomst van november meer gezegd kan worden.
Kees Bot zegt dat aan het eind van het jaar de PIP klaar is over de Verlengde Bentwoudlaan en dat dat het moment is waarop iedereen moet inspreken.
Rob van Daalhoff merkt op dat de haas in de driehoek weer een oor mist.
Dick van Stegeren zegt dat dat bekend is en dat Staatsbosbeheer overweegt om met een
andere stuk hout een ander dier daar neer te zetten wat meer hufterproef is dan de
Haas. Suggesties zijn bij hem welkom.
Actiepunt: 21-016
Ria van Diemen vraagt of er nog een fietspad komt bij de sportvelden bij Boskoop.
Kees van Vliet dat dat een zaak is van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Jan van de Meer vraagt wat Staatsbosbeheer onder het project bushcraft verstaat.
Dick van Stegeren zegt dat het gaat om survival van individuele gebruikers en dat deze
in het Bentwoud plaatsvinden.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze bijeenkomst en dank in ieder voor
zijn of haar inbreng.

Zoetermeer, 24 september 2021.
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