Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 22-16
Verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 10 maart 2022
Aanwezig: 13 gebruikers
2 vertegenwoordigers SBB
2 vertegenwoordigers gemeente Alphen aan den Rijn
Afwezig: 12 gebruikers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Na een lange periode van
beperkingen kunnen we nu weer in een ruimte bij elkaar komen en samen onderwerpen
bespreken. Dat voelt prettig en de voorzitter verwacht dan ook dat dit een constructieve
bijeenkomst kan zijn.
De secretaris meldt de afwezigheid van een 12 tal gebruikers.
2. Mededelingen
• De secretaris deelt mee dat van Cor Groenendijk bericht is ontvangen dat hij om persoonlijke redenen stopt met zijn deelname aan het Gebruikersplatform. Vanwege zijn
lange staat van dienst is geprobeerd met hem een afspraak te maken om officieel afscheid van hem te nemen. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.
• De secretaris deelt mee dat van de Provincie Zuid Holland een reactie is ontvangen op
de brief van de Vrienden over de door de provincie gehanteerde term “natuurwaarde”. De brief wordt niet gezien als een helder en duidelijk antwoord.
Siep Eilander zegt dat de Vrienden ook op de inhoud van de reactie van de provincie
zullen reageren. Het is in feite een nietszeggend ambtelijk antwoord.
• De secretaris zegt dat er daarnaast ook een bericht is gekomen over de composteerinrichting en dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn door middel van een
amendement de toestemming voor de inrichting geblokkeerd heeft.
• De secretaris geeft aan dat er ook met de provincie contact is geweest of een extra
vergadering van het Gebruikersplatform in verband met een publicatie van D66 over
de verlengde Bentwoudlaan. Uiteindelijk heeft de provincie aangegeven nu nog geen
extra vergadering voor nodig te hebben maar een en ander in de bijeenkomst van
mei aan de orde te zullen stellen.
• De secretaris meldt tenslotte dat via Staatsbosbeheer informatie is binnen gekomen
over het project van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake “Buitengewoon Buitengebied”. Deze informatie is zodanig belangrijk dat dit aan de agenda is toegevoegd en
de betrokken projectleider hierover in deze bijeenkomst een uitleg zal geven.
• Ton Homburg vraagt welk beleid Staatsbosbeheer voert met betrekking tot het broedseizoen. Het valt op dat andere organisaties nu al delen van hun terrein afsluiten omdat het broedseizoen vaak eerder begint dan formeel, qua periode, in de wet is vastgelegd. Hij vraagt wanneer Staatsbosbeheer de gebruikers van het Bentwoud attendeert op de rust die in die periode in het Bentwoud in acht moet worden genomen.
Kees van Vliet (SBB) antwoordt dat in ieder geval met de wettelijke termijn rekening
wordt gehouden maar dat niet te ontkennen valt dat door de klimaatverandering
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steeds vaker het broeden van vogels eerder begint. Op korte termijn gaat Staatsbosbeheer, door middel van spandoeken, de gebruikers van het Bentwoud daarop attenderen.
3. Stand van Zaken Regionale Energie Transitie in samenhang met het Bentwoud
De voorzitter nodigt Anka Silvertand (gemeente Alphen aan den Rijn) uit de gebruikers
op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken.
Anka Silverstand geeft die stand van zaken weer door middel van een presentatie (GPB
22-15).
De gemeente Alphen aan Rijn maakt, samen met diverse andere gemeenten, deel uit van
de regionale strategie Holland Rijnland. Inmiddels participeren daarin ook de provincie en
het Hoogheemraadschap Rijnland. De kern van de strategie is om de temperatuur stijging te beperken. Daarover is in 2020 een eerste concept verschenen en nu wordt door
middel van een viertal werkterreinen gekeken welke mogelijkheden zich in de regio voor
doen.
Gevraagd wordt of een eerder plan met betrekking tot transport van in Rotterdam gewonnen warmte nog in de plannen wordt betrokken.
Anka Silvertand zegt dat dit voorlopig niet aan de orde is omdat er geen duidelijkheid bestaat over het tracé dat daarvoor nodig is. Daarnaast zegt zij dat er op het gebied van
windenergie opnieuw gezocht moet gaan worden naar andere locaties. De moeilijkheid
daarbij is dat er vanuit de rijksoverheid nieuwe voorwaarden worden ontwikkeld waarmee rekening moet worden gehouden. Op dit moment is het plaatsen van zonneweiden
de meest voor de hand liggende optie om tot uitvoering te komen.
Gevraagd wordt of al deze verkregen energie nog aan het netwerk geleverd kan worden.
Anka Silverstand zegt dat het huidige netwerk dit niet aan kan en dat er andere passende oplossingen moeten worden gezocht bijvoorbeeld door middel van het plaatsen
van batterijen.
Siep Eilander vindt dat de gekozen aanpak vraagt om op landelijk niveau de regie over
deze regionale plannen moet worden genomen. Anders dreigt het uit te lopen op een
chaos omdat er tussen de regio’s geen verbindingen worden gemaakt over de verschillende opvattingen en plannen.
Dick van Stegeren (SBB) vraagt of er criteria worden gehanteerd bij het zoeken naar
plekken waar windmolens kunnen worden geplaatst.
Anka Silverstand antwoordt dat die er zijn maar dat de rijksoverheid weer met nieuwe
voorwaarden komt waardoor het nu zoeken naar plekken belemmerd wordt. Voor wat het
Bentwoud betreft wordt gedacht aan het overkoepelen van parkeerplaatsen door middel
van zonnepanelen.
Wijnand Goudzwaard vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van
de V2G techniek (accu’s auto gebruiken als thuisbatterij) die de wisselingen in het net reduceren.
Anka Silvertand geeft aan dat dit zeker op het netvlies staat en de toepassing ervan een
belangrijke bijdrage is.
De voorzitter dankt Anka Silvertand voor de presentatie en haar inbreng en vraagt haar
ons op de hoogte te houden over de verdere voortgang.
4. Project Buitengewoon Buitengebied
De voorzitter geeft het woord aan Aafke Krol (gemeente Alphen aan den Rijn) inzake het
project Buitengewoon Buitengebied.
Aafke Krol schets in het kort wat haar functie binnen de gemeente is en geeft daarop,
aan de hand van een presentatie (GBP 22-13) uitleg over het project. Doel van het project is om meer kennis te verkrijgen over het landelijk gebied binnen de grenzen van de
gemeente Alphen aan den Rijn wat er wel is en wat niet en hoe de bewoners van het gebied daar tegen aan kijken. Het landelijk gebied betreft ongeveer 80% van het gehele
gebied van deze gemeente. Er is met veel steakholders gesproken, er is veel onderzoek
gedaan en ook het Bentwoud is in het onderzoek betrokken. Aafke Krol heeft inmiddels
geconstateerd dat het Gebruikersplatform en de Vrienden van het Bentwoud daar, tot nu
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toe, niet bij zijn betrokken. Zij hoopt dat met deze presentatie en met de afvaardiging
vanuit de beide steakholders naar de denktankbijeenkomsten dit alsnog goed te maken.
Deze denktankbijeenkomsten vinden op 10 en 17 maart plaats. Inmiddels neemt Ton
Homburg vanuit het Gebruikersplatform en de Vrienden deel aan deze denktankbijeenkomsten. De denktank houdt zich bezig met het vergroten van de waarde van het landelijk gebied.
Kees Bot vraagt of bij de opzet van het project een nul meting heeft plaatsgevonden.
Aafke Krol antwoordt dat bij het opzetten van het project geen onderliggende informatie
beschikbaar was. Dus er is sprake geweest van een nulmeting.
Ton Homburg verzoekt de secretaris om de presentatie rond te sturen alsmede de link
naar de online informatie die hierover bestaat. Hij vraagt de gebruikers om kennis te nemen van de online informatie en hem van de nodige opvattingen, ideeën en wensen te
voorzien.
Actiepunt: 22-010
Siep Eilander zegt dat het vooral van belang is om de verschillende natuurgebieden beter
met elkaar te verbinden. Met name als het gaat om wandel- en fietsverbindingen.
De voorzitter rondt de discussie af en vraagt Aafke Krol het Gebruikersplatform en de
Vrienden opnieuw te betrekken bij het verder uitwerken van de aanbevelingen die uit het
project ontstaan.
Aafke Krol zegt die betrokkenheid toe.
5. Voortgang MTB route
De voorzitter geeft het woord aan Martin Eelderink die een toelichting zal geven op de
plannen die er nu met betrekking tot de MTB route zijn.
Martin Eelderink geeft door middel van een presentatie (GBP 22-14) inzicht in de plannen
die er nu zijn, de route en het advies dat het Gebruikersplatform aan de hand daarvan
zou moeten nemen. Er heeft in het verleden onderzoek plaatsgevonden in welk gebied
van het Bentwoud een MTB route zou kunnen worden gesitueerd. Samen met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Vrienden, het Gebruikersplatform en een terreinbouwer is het gebied verkend. Daarover is gerapporteerd aan het Gebruikersplatform en
daar is positief over geoordeeld. Het gebied ligt tegen de N 209 aan en in het gebied zijn
geen wandel-, fiets- of paardenpaden. Dus er hoeft geen hinder te ondervinden naar andere gebruikers van het Bentwoud toe. Er ligt nu een eerste route voor en er is een stichting opgericht die nu de volgende stappen wil gaan zetten. De stichting is nodig om de
benodige structurele financiën voor elkaar te krijgen. Er is zijn met diverse sponsors gesprekken gevoerd en er zijn toezeggingen gedaan voor het benodigde en toekomstige
budget. Ook zijn er afspraken met een bedrijf die het onderhoud gaat doen. Daarnaast
zijn er aanpassingen aan de toegang naar het parcours gedaan zodat er geen hinder met
andere gebruikers ontstaat. Men kan het parcours direct vanuit parkeerplaats West bereiken via een eigen pad. Het parcours is een familievriendelijk parcours. Er komen geen
gebouwen, voorzieningen, vlaggen of andere sponsoruitingen. Hooguit kleine bordjes met
uitleg van het parcours en de op het parcours geldende regels. Om verder te kunnen
gaan is een positief advies van het Gebruikersplatform nodig.
Jan van der Meer zegt dat hij tegen het realiseren van een dergelijke route is en blijft.
Het gaat ten koste van de natuur en het leidt tot overlast naar andere gebruikers toe.
Niet uit te sluiten valt dat de mountainbikers ook andere gebieden binnen het Bentwoud
hiervoor gaan gebruiken. Op veel plaatsen elders in het land zijn hier lessen uit geleerd
en leidt het tot veel ongenoegen onder andere gebruikers van de natuur.
Ton Homburg constateert dat de weerstand tegen dit soort parcours alleen maar toeneemt en dat het om die reden niet verstandig is om in het Bentwoud een dergelijk parcours aan te leggen.
Siep Eilander zegt dat de uitleg door Martin helder en duidelijk is. We hebben er eerder
over gesproken, eerder onze scepsis kenbaar gemaakt maar niet onmiddellijk op de rem
getrapt omdat dergelijke initiatieven een kans moeten krijgen. Om meer zekerheden
rond dit project te verkrijgen zouden er randvoorwaarden door het Gebruikersplatform
moeten worden gesteld met name als het gaat om de bescherming van de natuur. De
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MTB groep zou dus wat terug moeten doen om te laten zien dat zij de opvattingen van
het Gebruikersplatform serieus neemt.
Jan van de Meer oppert om te werken met een licentie voor 4 jaar zodat daarna bezien
kan worden of de MTB groep zorgvuldig om gaat met het gebruik en beheer van het terrein.
De voorzitter concludeert dat de grootste zorg zit in mogelijke overlast die richting andere gebruikers zou kunnen ontstaan. De MTB groep zou er dus voor moeten zorgen dat
de gebruikers van het parcours zich terdege bewust zijn dat mountainbike kan en mag
maar uitsluitend op de plek die voor hen gereserveerd is. De voorzitter adviseert Martin
ook die op een goede wijze bekend te maken onder andere aan fietsverenigingen die van
het parcours gebruik gaan maken.
Siep Eilander vindt dat aan de MTB groep de eis gesteld moet worden dat zij permanent
deel uit maken en blijven uitmaken van het Gebruikersplatform zodat zij altijd in gesprek
zijn met andere gebruikers en problemen over en weer besproken kunnen worden
De voorzitter constateert dat de participatie van de MTB groep nooit een punt van discussie is geweest. Zij hebben loyaal deelgenomen aan de bijeenkomsten en zullen dat ook
blijven doen net zoals andere vertegenwoordigers van gebruikers dat doen. Alles gehoord
hebbende stelt de voorzitter vast dat er weerstand is maar dat er ook een positief sentiment is waarop de MTB groep door zou moeten kunnen gaan met het verder concretiseren van hun plannen.
6. Inbreng Staatsbosbeheer
Dick van Stegeren (SBB) licht de notitie (GBP 22-11) toe waarin verslag wordt gedaan
van een aantal thema’s zoals onderhoud, beheer, toezicht en excursies. Verder meldt hij
dat er door de universiteit van Leiden in het Bentwoud onderzoek wordt gedaan naar de
roofdieren die er verblijven. Daarvoor wordt gedurende een bepaalde tijd enkele camera’s geplaatst en waarbij ook prooi wordt neergelegd om te zien wat voor een soort
roofdieren in het Bentwoud aanwezig zijn. Verder deelt Dick mee dat de website van het
Bentwoud weer geactualiseerd en ook bijgehouden zal worden
Wijnand Goudzwaard meldt dat er op diverse plekken flinke bandesporen zijn te zien die
door trekkers van aannemers veroorzaakt worden. Er wordt soms niet bepaald voorzichtig met de natuur om gegaan en in dit verband vraagt hij zich af of dergelijke trekkers
niet beter met andere banden dan met banden met noppen kunnen worden uitgerust om
zo schade aan de natuur te beperken.
Kees van Vliet (SBB) antwoordt dat dat soms niet mogelijk is en dat de problemen ook
veroorzaakt worden door een te natte ondergrond. En dan zijn dergelijke sporen onvermijdelijk.
7. Inbreng Gebruikers Bentwoud
De voorzitter deelt mee dat door de afwezigheid van Henri Vorst de notitie GPB 22-12 nu
niet besproken kan worden en doorschuift naar de bijeenkomst in mei.
Siep Eilander deelt mee dat tot 31 juli foto’s kunnen worden ingeleverd en dat deze door
een deskundige jury zullen worden beoordeeld. Er zijn vijf categorieën waarvoor foto’s
kunnen worden ingestuurd. Dat zijn:
• Landschapsfotografie van het Bentwoud
• Dieren
• Planten
• Recreatie
• Foto’s van kinderen tot 12 jaar met als onderwerp de kleuren van het Bentwoud.
Alle informatie hierover is te vinden op de website van de Vrienden van het Bentwoud.
Op 2 september vindt de prijsuitreiking plaats en daar zal via de website en via lokale en
regionale kranten aandacht aan worden besteed.
8. Actiepuntenlijst
De voorzitter loopt de actiepuntenlijst langs en constateert dat actiepunt 22-001 blijft
staan, eveneens 22-006 en 22-008 is afgehandeld
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Ton Overtoom vraagt of er al iets besloten is over het Schravenwildertpad (actiepunt 22019).
Kees van Vliet zegt dat er nog geen afspraken hierover zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Zodra dat is gebeurd wordt het Gebruikersplatform hierover geïnformeerd.
9. Vaststellen verslag bijeenkomst 20 januari 2022
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen hun inbreng en
betrokkenheid.
Zoetermeer, 15 maart 2022.
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