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Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 21-07
Verslag van de onlinebijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 21 januari 2021
Aanwezig: 22 deelnemers, 3 gasten
Afwezig: 5 deelnemers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet eenieder hartelijk welkom. Het is de eerste
onlinebijeenkomst in de geschiedenis van het Gebruikersplatform en hij hoopt dat het
een goede bijeenkomst gaat worden. Voor de wat chaotische technische start van de bijeenkomst biedt de voorzitter zijn excuses aan. Vervolgens vraagt hij de secretaris naar
de ingekomen stukken.
De secretaris antwoordt dat alle schriftelijk ingekomen stukken worden behandeld bij het
agendapunt 5. Het betreft stukken die ontvangen zijn van Rob van Daalhoff, Cor Groenendijk en Ton Homburg. Tenslotte deelt de secretaris mee dat 5 deelnemers zich voor
de bijeenkomst hebben afgemeld.
2. Verkenning: opgaven en ontwikkelingen rond de Noordelijke Rotte en het Bentwoud
De voorzitter wijst op het voor dit agendapunt rondgestuurde stuk en verzoekt Hans
Heupink (provincie Zuid-Holland) en Shera van den Wittenboer (bureau Strootman Landschapsarchitecten) om een toelichting.
Hans Heupink legt uit dat het nog niet om een concreet plan gaat maar om een verkenning van het gebied. De provincie probeert in kaart te brengen wat de beleidsopgaven,
wensen, behoeftes en ideeën zijn bij de verschillende stakeholders in dit gebied. Naast
overheden worden ook organisaties en gebruikers van het gebied geraadpleegd. Op basis
van alle ontvangen reacties gaat het bureau Strootman Landschapsarchitect daarvan een
overzicht maken. De uitkomsten van de Verkenning worden gebruikt voor het opstellen
van het Ontwikkelplan Rottemeren en een toekomstperspectief voor het Bentwoud. Het
bestuurlijk Overleg Bentwoud heeft op 15 oktober 2020 namelijk besloten dat er een toekomstperspectief gaat worden opgesteld voor het Bentwoud en het aanhaken bij de Verkenning geeft een goede eerste input van wat er speelt aan opgaven in het Bentwoud
voor dit perspectief.
De voorzitter vraagt om reacties.
Robert Hagendoorn zegt blij te zijn dat er gewerkt wordt aan een toekomstperspectief.
Maar daarbij zou hij graag zien dat de provincie zich nog eens beraad over de nut en
noodzaak van de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Voor de provincie zou de ontwikkeling van een groene long prioriteit moeten hebben boven het asfalteren van het gebied.
Frank van Aken vraagt waarom in deze verkenning nadrukkelijk wordt gekeken naar het
koppelen van het Rottegebied met het Bentwoud. Het zijn op zichzelf staande gebieden
met een eigen bevoegdhedenstructuur die niet direct logisch aan elkaar te koppelen zijn.
Siep Eilander deelt mee dat het bureau Strootman Landschapsarchitecten met twee vertegenwoordigers van de Vrienden van het Bentwoud heeft gesproken. Daar is inmiddels
een verslag van welke hij aan het Gebruikersplatform beschikbaar zal stellen. De Vrienden van het Bentwoud zijn van mening dat de provincie naar meer gebieden moet kijken
Emailadres: platformbentwoud@gmail.com

2
om te bezien of deze ook niet onderdeel zouden kunnen uitmaken van het Landschapspark Zuidvleugel. Zo liggen verbindingen naar bijvoorbeeld het Noord-Aa gebied voor de
hand.
De voorzitter vraagt tot welk moment nog wensen, opvattingen en ideeën kunnen worden aangedragen.
Shera van den Wittenboer (bureau Strootman Landschapsarchitecten) geeft aan dat
maandag 25 januari 2021 de uiterste datum is om een reactie te geven.
De voorzitter verzoekt de secretaris dit per mail aan alle deelnemers bekend te maken.
Actiepunt: 21-001
De vicevoorzitter vraagt of er ook plannen liggen om waterwegen aan elkaar te verbinden.
Hans Heupink antwoordt dat dit op dit moment niet het geval is. Maar het is hem bekend
dat er in het verleden hierover opvattingen waren maar dat die plannen vooralsnog niet
op tafel liggen.
De secretaris meldt dat er bij kanovaarders wel een behoefte bestaat om van de Rotte
ook in andere gebieden te kunnen komen. Onlangs heeft hijzelf de Rotte bevaren maar
dat is alleen mogelijk tot aan Moerkapelle. De Rotte verlengen naar bijvoorbeeld de sloot
achter Benthuizen zou voor kanovaarders ideaal zijn. Daarbij kunnen de hoogteverschillen tussen deze gebieden door middel van kano opstapsteigers opgelost worden.
Hans Heupink zegt dat deze wens in de verkenning zal worden meegenomen.
Ton Overtoom meent dat een dergelijke wens ook geldt voor fietsverbindingen. Er wordt
al concreet gesproken over een fietsverbinding van de Rotte naar het Bentwoud (Verlengde Molengangenpad) maar er zijn meer wensen ten aanzien van het verbinden van
fietsverbindingen.
Waldo van Zuylen bepleit dat in de verkenning vooral aandacht is voor groene verbindingen tussen de verschillende gebieden. En dan gaat het niet alleen om de Noordelijke
Rotte en het Bentwoud maar ook om andere aanpalende gebieden.
De voorzitter sluit de discussie af en stelt voor om in een volgende bijeenkomst te kijken
naar hetgeen in de verkenning terecht is gekomen en wat daarvan in het toekomstperspectief van het Bentwoud terecht komt.
Actiepunt: 21-002
Boukelien Bos (Staatsbosbeheer) geeft aan dat er bestuurlijk behoefte is aan een nieuw
toekomstperspectief. Er is een eerder toekomstbeeld geschetst (“Het Bentwoud groeit
verder”) maar dat dateert van 2014 en is niet meer actueel voor het Bentwoud. Bij het
opstellen van het nieuwe Toekomstperspectief zal het Gebruikersplatform betrokken worden.
3. Mededelingen van en vragen aan Staatsbosbeheer
• Stand van zaken rond beheerplan Bentwoud
Boukelien Bos licht de stand van zaken toe. Er is veel tijd besteed aan het op kaart zetten van het Bentwoud. Op basis van die kaart is gewerkt aan het opstellen van een begroting en een meerjarige groot-onderhoudsplanning. De tekst voor het beheerplan geeft
de visie weer voor het ecologisch beheer van het gebied voor de komende 10-15 jaar. Op
basis van de tekst én de kaart en planning groot onderhoud kan de boswachter beheer
Jaap Meere jaarlijks een werkplanning maken voor bijvoorbeeld de vrijwilligers, maar ook
een nieuw bestek opstellen om een aannemer te contracteren voor het onderhoudswerk.
Boukelien Bos zegt dat er binnenkort een bijeenkomst plaats vindt met de werkgroep
waarin vertegenwoordigers van het Gebruikersplatform zitting hebben om het een en ander inhoudelijk te bespreken.
Actiepunt: 21-003
Henri Vorst merkt op dat het parkeerplaats Noord bepaald niet een plek is waar goed geparkeerd kan worden. Het terrein zit vaak vol met gaten en bij veel regen staan er grote
plassen op dit terrein. De parkeerplaats wordt af en toe wel opgeknapt maar door de
structuur van het terrein is dit na verloop van tijd weer eenzelfde probleem. Hij vraagt of
dit terrein van een betere toplaag kan worden voorzien.
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Boukelien Bos zegt dat de problemen bij Staatsbosbeheer bekend zijn. Het gaat hier om
een tijdelijke parkeerplaats, die door onder andere het hondenlosloopgebied veel intensiever gebruikt wordt dan bij de inrichting bedacht was. Het gebied naast de toegangsweg naar de parkeerplaats is namelijk bestemd als recreatieconcentratiepunt (RCP) met
een grote parkeerplaats voor het Bentwoud. Zolang dat nog niet concreet is ingevuld
blijft de parkeerplaats zoals deze nu is. Echter nu er plannen liggen van het hoveniersbedrijf Van der Spek (Bentpoort) liggen daar mogelijkheden om, in samenwerking met, de
ontwikkeling van deze parkeerplaats mee te nemen. Maar binnen het huidige budget
voor het Bentwoud is een definitieve oplossing door bijvoorbeeld asfalteren niet mogelijk.
Henri Vorst zegt dat in de plannen van het hoveniersbedrijf een parkeerplaats is opgenomen. Echter die zal alleen toegankelijk zijn voor de bezoekers van de horeca en recreatiemogelijkheden die Van der Spek biedt.
De voorzitter geeft aan dat er vanuit het Gebruikersplatform met het hoveniersbedrijf
over de plannen is gesproken. Bij het dagelijks bestuur bestaat de indruk dat in goede
samenwerking oplossingen kunnen worden gevonden voor beide gebieden. Het hoveniersbedrijf weet wat de wensen van de gebruikers zijn en geven aan daar graag rekening mee te zullen houden.
Jaap Meere deelt mee dat Staatsbosbeheer andere materialen voor de toplaag gaat gebruiken waardoor de problemen langer zullen uitblijven. In het eerste kwartaal 2021 zal
het parkeerterrein van deze nieuwe toplaag worden voorzien. Wanneer dat gebeurt wordt
aan de Gebruikersplatform meegedeeld.
Claudia van der Sluys (gemeente Alphen a/d Rijn) geeft aan dat de gemeente wacht op
de definitieve brochure van het plan Bentpoort om daarover gesprekken te voeren met
de provincie, gemeente en het hoveniersbedrijf.
• Stand van zaken rond MTB Bentwoud
De voorzitter zegt dat er de nodige onrust bestaat rond de plannen van de mountainbike
groep Bentwoud. Men gaat met voortvarendheid aan de slag en dat is zichtbaar in hun
berichtgeving. Vanuit het dagelijks bestuur is aan de MTB-groep meegedeeld wat tot nu
het standpunt is van het Gebruikersplatform. Daar is men van op de hoogte. Ook wat de
aanpak met betrekking tot nieuwe initiatieven betreft. Daar staat het Gebruikersplatform
voor open doch dan moet men wel met een concreet en uitgewerkt voorstel ter bespreking komen.
Boukelien Bos deelt mee dat er met de initiatiefnemers kennis is gemaakt. Met hen is afgesproken om eerst in het terrein te gaan kijken naar wat zij precieus beogen en hoe hun
ideeën, wensen en opvattingen zijn. Boukelien zegt dat vanwege de lockdown nog geen
bezichtiging in het Bentwoud heeft plaatsgevonden. Aan hen is ook duidelijk gemaakt dat
hun berichtgeving zeer ambitieus is en daardoor negatieve effecten oproept bij de gebruikers. Zij gaven aan zich daar niet bewust van te zijn en hebben toegezegd nu terughoudend te zijn met hun berichtgeving. Zij hebben hun gegevens bij Boukelien achter
gelaten zodat, wanneer daar behoefte aan is, gebruikers met hun contact kunnen opnemen om uitleg te krijgen over hun voornemens. Verder hebben ze gezegd om MTB’ers
die actief zijn in het Bentwoud aan te spreken op mogelijke reacties door andere gebruikers zodat alle gebruikers veilig kunnen recreëren in het Bentwoud.
De voorzitter denkt dat het verstandig is om de initiatiefnemers uit te nodigen om aan
een bijeenkomst van het Gebruikersplatform deel te nemen zodat we kennis kunnen nemen van hun plannen. Hij verzoekt de secretaris om dat te regelen.
Actiepunt: 21-004
Cor Groenendijk merkt op dat er in de omgeving van het Bentwoud diverse mogelijkheden zijn voor MTB’ers om te recreëren. Het Bentwoud biedt nauwelijks mogelijkheden
voor een interessante route. Daarnaast blijkt uit heel veel publicaties dat wandelaars
steeds meer last ondervinden van MTB’ers en dat ook overheden zoals Staatsbosbeheer
maatregelen moeten gaan treffen om het een en ander niet verder uit de hand te laten
lopen.
Rob van Daalhoff zegt dat er in het dorpsoverleg Benthuizen over gesproken is en dat zij
de voorkeur hebben om een dergelijk traject ergens aan de rand van het Bentwoud aan
te leggen.
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Robert Hagendoorn meldt dat er in het verleden al contact is geweest met initiatiefnemers over een MTB-route in het Bentwoud. Daar zijn stukken van die hij beschikbaar kan
stellen als daar behoefte aan is. De stukken geven aan waarom het aanleggen van een
route nooit gerealiseerd is. Welke bezwaren en obstakels er dus zijn.
Ton Overtoom vraagt wat de reden zijn geweest waarom een eerder initiatief gestrand is.
Siep Eilander antwoordt daarop met de mededeling dat het stuk gelopen is over de vraag
wie het onderhoud voor haar rekening neemt en de daarbij behorende kosten. Vergelijkbaar met hetgeen in discussie is met de paardenliefhebbers.
Claudia van der Sluys zegt dat de gemeente Alphen aan den Rijn van het initiatief op de
hoogte is. Er zijn twee wethouders bij betrokken maar uiteindelijk ligt het op het bordje
van wethouder Cees van Velzen die het Bentwoud in zijn portefeuille heeft.
De voorzitter hamert erop dat het Gebruikersplatform te allen tijde ingeschakeld dient te
worden als plannen meer concreet gaan worden of het nou Staatsbosbeheer is of gemeentelijke overheden. Boukelien Bos beaamt dat dat ook zeker de bedoeling is.
Ton Overtoom wijst er nog op dat MTB’ers tegenwoordig zwaardere en soms ook fietsen
met ondersteuning gebruiken om hun sport uit te voeren. Dat brengt extra risico’s met
zich mee naar andere gebruikers toe.
4. Actuele situatie van het Bentwoud
De voorzitter geeft het woord aan boswachter Jaap Meere.
Jaap Meere geeft aan de hand van een powerpoint presentatie inzicht in hetgeen de laatste tijd is gebeurd of is geconstateerd in het Bentwoud. Zo is er onder andere een nieuw
voetbrug gerealiseerd in het oostelijk deel van het Bentwoud in de buurt van de atletiekvereniging. Verder doet hij uitgebreid verslag van een in het Bentwoud gekozen aanpak
rond de eikenprocessierups. De bedoeling van deze aanpak is om bepaalde soorten parasieten in het gebied te krijgen die op den duur ervoor zorgen dat deze rups minder kans
heeft om zich in het gebied te nestelen. Daarnaast is er in het gebied in deze periode
sprake van forse wateroverlast. Vooral in de driehoek zijn werkzaamheden verricht om
door greppels en het verbinden van enkele slootjes het water sneller weg te krijgen. Een
dergelijke aanpak is in het andere deel van het Bentwoud moeilijker omdat er dan ook
bomen verwijderd moeten worden om greppels te kunnen aanleggen. In het hondenlosloopgebied zijn verbeteringen aangebracht om het honden makkelijker te maken om het
water in te gaan waardoor er minder erosie van de walkant plaats vindt. Met paarden zijn
de laatste grote bomen uit het oude bosgebied verwijderd. Vanwege de natheid kon dat
niet met machines gebeuren en zijn er voor de tweede keer paarden ingezet. Alle paden
zijn dus nu vrij van bomen, stammen en afgezaagd hout.
Rob van Daalhoff vraagt naar de stand van zaken rond de bestrijding van de watercassula.
Jaap Meere zegt dat op sommige plekken de watercassula terug is in de Driehoek en dat
weer de nodige maatregelen getroffen zijn om deze te bestrijden. Daarbij vindt ook overleg met het Hoogheemraadschap plaats en met diverse deskundigen. Het is een lastig
probleem.
Rob van Daalhoff zegt dat er in de Driehoek leidingen zijn gelegd om het besmette water
af te voeren. Echter die leidingen zijn op sommige plekken poreus en lekken dus water.
Jaap Meere antwoordt dat het water door een flter in de pomp al gefilterd wordt juist om
te voorkomen dat het plantje op andere plekken terechtkomt. Dus het plantje komt niet
in de leidingen terecht. Overigens is het zo dat dit plantje alleen in water kan gedijen en
niet op het land zelf.
De voorzitter sluit dit deel van de bespreking af en vraagt boswachter Jonathan Leeuwis
(Staatsbosbeheer) zijn verhaal te doen.
Jonathan Leeuwis doet zijn verhaal ook aan de hand van een PowerPointpresentatie. Het
geeft weer welke activiteiten hebben plaatsgevonden en welke bijzondere ervaringen hij
heeft meegemaakt in het Bentwoud. Echter door de corona problemen zijn veel geplande
wandelingen niet doorgegaan of in gewijzigde omstandigheden. Verder zijn er in Bentwoud bijzondere bloemen en planten ontdekt. En ook bijzondere vlindersoorten die op
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andere plekken nauwelijks voor komen. Hij is, ondanks corona, enthousiast over het gebied zelf en nodigt eenieder uit om het gebied vaak te bezoeken doch daarbij wel rekening te houden met de corona spelregels die van toepassing zijn.
Marjan Sieben vraagt Jonathan foto’s die hij maakt met de facebookpagina van de Vrienden van het Bentwoud te delen. Want dat wordt zeer gewaardeerd omdat hij vaak bijzonder mooie foto’s maakt.
5. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
• Voorzitter en vicevoorzitterschap
De voorzitter deelt mee dat aan deze vergadering Frank van Aken deelneemt. Er is overleg geweest met Siep Eilander bij het zoeken naar een opvolger voor de huidige voorzitter nu hij te kennen heeft gegeven om in 2021 zich te willen terugtrekken als voorzitter.
Frank van Aken heeft al een keer deelgenomen aan het voorbereidingsoverleg en volgt
ook deze vergadering om te kunnen beslissen of hij wel of niet het voorzitterschap wil
overnemen. Voor wat betreft het vicevoorzitterschap ligt de zaak moeilijker. Want tot nu
hebben zich hiervoor geen kandidaten aangemeld. En met betrekking tot het vicevoorzitterschap bestaat er de voorkeur voor om deze te rekruteren uit de gebruikers en deelnemers zelf. Daarom doet de voorzitter nogmaals een beroep op de gebruikers om met een
voordracht te komen.
• Provinciaal inpassingsplan/ Ovale rotonde
De secretaris deelt, op verzoek van de voorzitter, mee dat Kees Bot (Molenberaad) gevraagd heeft dit te agenderen omdat het Molenberaad wil weten hoe Staatsbosbeheer
hier nu precies in staat. Het gaat onder andere om de door de provincie gekozen plaats
van de parkeerplaats in dit deel van het Bentwoud.
Boukelien Bos antwoordt dat het duidelijk is dat de provincie hierin haar eigen opvattingen heeft. Staatsbosbeheer heeft aan het projectteam de voorkeur aangegeven om de
parkeerplaats aan de oostkant van de N 207 te leggen. Maar het projectteam geeft aandat er niet genoeg ruimte is om dat te kunnen doen en er verder geen gehoor aan te willen geven.
Siep Eilander wijst erop dat er verschillende projecten zijn waarbij het Bentwoud betrokken is. Niet alleen betreft het de Verlengde Bentwoudlaan maar ook het project Beter Bereikbaar Gouwe speelt een rol. Waar we nu mee te maken hebben, is het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Daar is het Molenberaad bij betrokken en die heeft aan de provincie
duidelijk gemaakt dat een parkeerplaats en een recreatie concentratiepunt in deze hoek
van het Bentwoud overbodig is.
De voorzitter zegt dat het verstandig lijkt dat het Gebruikersplatform een standpunt inneemt en dat aan de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland doet
toekomen. Hij stelt voor dit probleem te agenderen voor de eerstvolgende bijeenkomst.
Actiepunt: 21-05
6. Mededelingen
• Brief aan van der Spek hoveniers
De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de door de secretaris verzonden brief.
Claudia van der Sluys deelt mee dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een andere aanvraag met betrekking tot de Hoogeveenseweg 57 voorlopig heeft stilgelegd omdat er nog vragen zijn over de inhoud van de plannen. Daarnaast is er een relatie met
het project Bentpoort dat gesitueerd is naast deze aanvraag.
7. Actiepuntenlijst 2020
De secretaris deelt mee dat alle nog openstaande actiepunten van 2020 inmiddels zijn
afgehandeld.
8. Vaststellen verslag bijeenkomst 9 januari 2020
De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen op de tekst en de inhoud van het
verslag. Dat blijkt niet het geval te zijn, dus het verslag wordt definitief vastgesteld.
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9. Rondvraag
Ton Overtoom vraagt over er nog ontwikkelingen te melden zijn met betrekking tot het
vinden van een ondernemer die bij parkeerterrein West activiteiten wil gaan ontplooien.
Boukelien Bos antwoordt dat de ontwikkeling in dat gebied is stopgezet. Tot nu is er nauwelijks belangstelling om daar iets van de grond te krijgen. Daarnaast wil Staatsbosbeheer en de provincie wachten op de uitkomsten van het besproken Toekomstperspectief.
Cor Groenendijk meldt dat er bij de gebruikers behoefte is aan meer zitbanken in het
Bentwoud.
Boukelien Bos antwoordt dat een en ander intern besproken zal worden maar het hangt
ook wel af van de beschikbare financiële middelen voor plaatsing en onderhoudt ervan.
Cor Groenendijk vraagt hoe het staat met het gevraagde bruggetje bij de sportvelden
van de voetbalvereniging van Benthuizen. Door dit aan te leggen wordt het struinpad
verlengt naar de tunnel onder de N 209 en wordt op die manier het wandelen tussen de
twee gebieden aantrekkelijk gemaakt.
Boukelien Bos zegt toe zich daarin te gaan verdiepen.
De voorzitter stelt voor dit op de actiepuntenlijst te zetten.
Actiepunt: 21-06
Rob Plasmeijer vraagt om in het Bentwoud meer fietsrekken te plaatsen.
De secretaris zegt dat er bij alle banken die langs de fietspaden staan fietsrekken zijn geplaatst. Daar hebben de vrijwilligers voor gezorgd. En deze zijn gemaakt van materialen
uit het Bentwoud zelf. Door corona hebben de vrijwilligers al lange tijd hun werkzaamheden, waaronder het controleren van de fietsrekken, niet kunnen uitvoeren. Er zijn er diverse kapot en zodra het kan worden die weer gerepareerd. Het gebruik maken van materialen uit het Bentwoud voorkomt een hoge kostenuitgave voor fietsrekken. Naar het
oordeel van de secretaris heeft dat dan ook de voorkeur.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze eerste onlinebijeenkomst en dankt
eenieder voor zijn of haar inbreng. Naar zijn mening is deze bijeenkomst, op wat beginproblemen na, goed verlopen.
Zoetermeer, 24 januari 2021.
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