Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 21-39
Verslag van de online-bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 18 november 2021
Aanwezig: 18 gebruikers
3 vertegenwoordigers SBB
1 vertegenwoordiger PZH
3 vertegenwoordigers Urban Synergy
Afwezig: 6 gebruikers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter, Frank van Aken, opent de vergadering en heet eenieder bijzonder welkom.
Hij legt uit dat het om een bijzondere bijeenkomst gaat. Die oorspronkelijk fysiek zou
plaatsvinden maar door het oplopend aantal besmettingen online georganiseerd moest
worden. Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van het door Urban Synergy te ontwikkelen ontwikkelingsperspectief Bentwoud. De gebruikers hebben nu de mogelijkheid
om input voor dit ontwikkelperspectief te leveren. De voorzitter vraagt de secretaris of er
nog ingekomen stukken zijn.
De secretaris antwoordt dat er van een gebruiker vragen zijn binnengekomen met betrekking tot de wandelpaden in het Bentwoud. Die vragen zijn inmiddels, ter behandeling, doorgeleid naar Staatsbosbeheer.
Actiepunt: 21-018
2. Mededelingen
De secretaris deelt mee dat van zes gebruikers bericht is gekomen dat zijn niet aan deze
bijeenkomst kunnen deelnemen. Twee daarvan waren ingedeeld in de gespreksgroepen
en daarvan is Urban Synergy op de hoogte gesteld.
3. Verkenning Rotte Noord en het rapport Bentwoud (rapport Strootman)
De voorzitter zegt dat in de vorige bijeenkomst is afgesproken dat eerst nog kort door de
provincie wordt toegelicht wat het rapport Strootman voor een betekenis heeft ten opzichte van het te ontwikkelen Ontwikkelperspectief Bentwoud. Hiervoor is Laura de Vrueh
van de provincie aanwezig.
Laura de Vrueh legt uit dat er rond de Rotte zich verschillende ontwikkelingen hebben
voor gedaan die ook aanleiding zijn geweest om naar de omgeving van de Rotte te kijken. In dit geval onder andere naar de Rotte Noord en het Bentwoud. Met name is er gekeken wat er in dit gebied speelt, wat stakeholders ervaren, of er bedreigingen voor het
gebied zijn en wat de harde en zachte waarden van het gebied zijn. Dat is nu in het rapport Strootman in beeld gebracht. Er staan ook suggesties en aanbevelingen in. Maar het
rapport was niet bedoeld om hier besluiten over te nemen. Het is niet meer en niets minder dan een inventarisatie waar de provincie en Staatsbosbeheer over konden beschikken. En die hebben daarop vastgesteld dat het gebied een planologische bescherming
heeft en als een duidelijke groene buffer moet blijven functioneren. Een kenmerk van het
gebied is dat het een open landschap is dat behouden moet worden. De provincie en
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Staatsbosbeheer hebben daarop Urban Synergy opdracht gegeven om voor het Bentwoud een ontwikkelperspectief te maken. In dat kader worden nu diverse stakeholders
en gebruikers benaderd om voor het rapport input te leveren.
Robert Hagendoorn meldt dat hij aanwezig is geweest bij een bijeenkomst over het project “Beter bereikbaar Gouwe”. Daar zijn door gedeputeerden uitspraken gedaan die
enigszins een andere visie geven op hoe de provincie met het gebied wil omgaan. Zo is
het nog steeds de bedoeling om in het Bentwoud de verlengde Bentwoudlaan aan te leggen terwijl er juist sprake moet zijn van het verstevigen van de groene ambities door de
provincie.
Laura de Vrueh antwoordt dat het hier om beschermd gebied gaat waar verder geen “dozen” mogen komen.
Marja Sieben vraagt hoe de gebruikers het gebied nu moeten zien. Is het nu een beschermd recreatiegebied of is het nu een beschermd natuurgebied?
Laura de Vrueh zegt dat de provincie uit gaat van een beschermd recreatiegebied met
een hoge natuurwaarde.
De voorzitter sluit deze toelichting nu af en vraagt Jolanda de Jong (Urban Synergy) om
een introductie te verzorgen rond het volgende agendapunt.
4. Ontwikkeling Perspectief Bentwoud
Jolanda de Jong geeft aan dat in deze online bijeenkomst Urban Synergy informatie bij
de gebruikers van het Bentwoud wil ophalen ten behoeve van het op te stellen ontwikkelperspectief. Naast de gebruikers van het Bentwoud worden ook andere stakeholders benaderd en gevraagd om input te leveren. Zo is al gesproken met de MTB-groep en met
mogelijke toekomstige horecaondernemers wanneer Bentpoort wordt gerealiseerd. Urban
Synergy schrijft het ontwikkelperspectief op basis van álle verzamelde input, van alle lokale
en regionale stakeholders, niet alleen het Gebruikersplatform. Op basis van alle opgehaalde informatie zal in overleg met de opdrachtgever beoordeeld en afwogen worden
wat uiteindelijk wel en niet in het ontwikkelperspectief wordt opgenomen.
Door middel van een presentatie (bijgevoegd) geeft Jolanda de Jong aan hoe een ontwikkelperspectief in gang gezet wordt, vanuit welke beschikbare informatie en wat dan
uiteindelijk het doel van een ontwikkelperspectief is.
Kees Bot vraagt, na de presentatie, of Urban Synergy beschikt over het rapport Greenport.
Jolanda de Jong zegt het rapport niet te kennen.
Robert Hagendoorn merkt op dat op enkele kaarten uit de presentatie blijkt dat het stedengebied niet geheel correct op de kaarten staat
Jolanda de Jong zegt daarna te zullen kijken.
Rob Daalhoff deelt mee dat er door de gemeente Alphen aan den Rijn een regiovisie buitengebieden wordt ontwikkeld dat ook bij het ontwikkelingsperspectief zou moeten worden betrokken.
Jolanda de Jong zegt dat dit zeker aan de orde zal komen in een gesprek dat binnenkort
met vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn gaat plaatsvinden.
Vervolgens legt Jolanda de Jong uit hoe nu de groep uiteengaat in vier verschillende kamers en wie daarin gespreksleider is en welke technische ondersteuning er plaats vindt.
Terugkoppeling:
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Jolanda de Jong vraagt de gesprekleiders kort terug te koppelen over de gevoerde discussie:
Groep A:
- Hoge natuurwaarde
- Variatie in het gebied
- Je kunt er verdwalen
- Parkeerplaatsen zijn slecht
- Entree tot het Bentwoud is slecht
- De komst van een bezoekerscentrum wordt gewaardeerd
- Verbeteren van de entree en het daarop aanpassen van de padenstructuur
- Verbindingen naar het Bentwoud verbeteren
- Gebruikersplatform blijvend betrokken houden
Groep B:
- Verrassend gebied en bos
- Open gebied
- Oostelijk deel sterk verbeteren
- Behoefte aan meer speelplekken
- Extra hondenlosloopgebied in het oostelijk deel
- Meer openbaar vervoersmogelijkheden
- Verbinding Rotte naar Vlietlanden
- Komst van een bezoekerscentrum
- Betrokkenheid van het Gebruikersplatform garanderen
- Regie geheel bij PZH leggen en houden (geen verbrokkeling)
Groep C:
- De natuur wordt steeds mooier
- Grote afwisseling in het gebied
- Toenemend aantal dieren en vogels
- Recreatief nog in ontwikkeling
- Overheden (waaronder gemeenten) moeten sterker betrokken worden
- Het gebied mag beslist niet kleiner worden
- Eerder is een duidelijke verbinding Bentwoud-Gouwebos-Reeuwijk gewenst
- Behoefte aan een MTB-locatie
Groep D:
- Gebied wordt als positief ervaren
- Het gebied blijft zich ontwikkelen
- Op sommige plekken is extra ontwikkeling nodig
- Sommige paden zijn soms slecht begaanbaar
- Bebording is niet altijd op orde
- Waterpartijen zouden het gebied aantrekkelijker maken
- Verbindingen naar het Bentwoud zouden beter moeten
- De natuurvariatie in het oostelijk deel kan beter
- Verbinding met de Rotte meren is gewenst
- Parkeerplaatsen verbeteren
- De kunstgebieden in het Bentwoud moeten verbeterd worden
De voorzitter sluit hiermee de brainstorm af en vraagt of Urban Synergy tevreden is met
de verkregen input.
Jolanda de Jong bevestigt dat. Alle input wordt nu bekeken en betrokken bij het ontwikkelperspectief. Zij vraagt de gebruikers om zaken waarvan men vindt dat Urban Synergy
daar rekening moet houden om deze schriftelijk via de secretaris bij haar aan te leveren.
Daarnaast geeft ze aan dat een ontwerp ontwikkelperspectief begin voorjaar 2022 gereed
zal zijn en ter bespreking weer zal worden voorgelegd aan het gebruikersplatform.
5. Inbreng Staatsbosbeheer
6. Actiepuntenlijst
De voorzitter geeft aan dat Staatsbosbeheer op basis van de actiepuntenlijst een schriftelijke reactie heeft gegeven welke ook als vergaderstuk bij de agenda aan de gebruikers
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is toegezonden. Hij vraagt of de gebruikers daarover nog vragen hebben. Dat is niet het
geval. De voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn.
Ton Overtoom wil weten wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van het Schravenwilderspad. Hij meldt dat het pad erg smal is en dat er te laat gemaaid wordt waardoor het pad voor fietsers moeilijk begaanbaar is.
Kees van Vliet (SBB) zegt dat Staatsbosbeheer nog in gesprek gaat met de betrokken
gemeenten omdat het soms niet duidelijk is wie voor een fietspad verantwoordelijk is.
Marcel van Veen geeft aan dat een en ander in stukken vastligt welke fietspaden eigendom zijn van en in onderhoud zijn bij welke gemeente.
Actiepunt: 21-019
Richard van de Walle vraagt om het toezicht op het Bentwoud en met name ’s-nachts te
verbeteren. De overlast van bijvoorbeeld drugdealers neemt toe en bij klachten hierover
wordt vaak weinig ondernomen.
Kees van Vliet antwoordt dat melding aan de politie er in ieder geval moet zorgen dat er
controle plaatsvindt. Het aantal uren dat Staatsbosbeheer voor toezicht beschikbaar
heeft is beperkt.
7. Vaststellen verslag bijeenkomst 16 september 2021
De voorzitter neemt het verslag pagina voor pagina door. Er zijn geen opmerkingen over
de inhoud of de tekst van het verslag. Het verslag wordt met dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
8. Rondvraag
Rob Daalhoff meldt dat de Vereniging Vrienden van het Bentwoud een brief heeft gestuurd aan Staatsbosbeheer. Dat gaat over de parkeerplaats aan de oostzijde van het
Bentwoud. Boukelien Bos heeft daar steeds van gezegd dat Staatsbosbeheer voor de
oostkant van de verlengde Bentwoudlaan heeft geadviseerd. De Provincie blijft echter beweren dat Staatbosbeheer het aan de westkant wil hebben. De Vrienden willen nu weten
wat waar is.
Anneke Vonk-Noordegraaf (Staatsbosbeheer) zegt dat een reactie ter zake in voorbereiding is.
Actiepunt: 21-020
Rob Daalhoff meldt dat er met Staatsbosbeheer contact is gezocht over de wens om op
het grasveld tegenover de brandweerkazerne van Benthuizen bewegingsapparaten voor
ouderen te plaatsen. De kosten daarvan, de plaatsing en het onderhoud komt voor rekening van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Dick van Stegeren (SBB) zegt er positief tegenover te staan en zegt te kijken of het grasveld inderdaad de juiste plek is om de apparaten te plaatsen.
Actiepunt: 21-021
Dustin Schouten wil weten over er al een beslissing is genomen over het verzoek van een
ondernemer om een composteerinrichting te mogen exploiteren.
De secretaris zegt dat hij door de griffier op de hoogte wordt gebracht in de voortgang
van deze aanvraag. Maar er is tot nu alleen bekend dat de gemeenteraad nog geen definitief besluit heeft genomen.
De secretaris meldt vervolgens dat hij met het hoveniersbedrijf Van der Spek contact
heeft gehad over de stand van zaken rond Bentpoort. Aan hem is meegedeeld dat een
wijziging van het bestemmingsplan nodig is om een en ander te kunnen realiseren. Dat
proces loopt nu.
Robert Hagendoorn zegt dat het initiatief van de werkgroep ouderen uit Benthuizen te
waarderen is maar dat ouderen ook veel andere mogelijkheden, zoals fietsen, ter beschikking hebben om hun gezondheid op peil te houden.
9. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering af. Het is een goede vergadering geweest waarbij veel
input op tafel is gekomen dat waardevol is voor de toekomst van het Bentwoud. Hij
dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en dankt ook de gasten voor hun hulp en ondersteuning.
Zoetermeer, 23 november 2021.
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