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Verslag van de onlinebijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 20 mei 2021
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
Frank van Aken opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is zijn eerste vergadering als voorzitter met Oscar als rugdekking. Hij verwelkomt de dames Silvertand, Kip
en Rabhi. Alfred is afwezig i.v.m. zijn vakantie en Wijnand neemt zijn honneurs waar.
2. Mogelijke gevolgen Regionale Energie Strategie voor het Bentwoud
Anka Silvertand van de gemeente Alphen aan den Rijn (duurzaamheid coördinator) geeft
een toelichting op de Regionale Energie Strategie voor het Bentwoud. Vanuit SBB gebeurt
dit door Jamila Rabhi.
Vertrekpunt van de Regionale Energie Strategie voor het Bentwoud zijn de klimaatafspraken in Parijs. In 2019 is er een klimaatakkoord van Nederland opgesteld waar het Energieakkoord Holland Rijnland uit voortvloeit. In de Energieakkoord Holland Rijnland participeren een 13-tal gemeenten. De uitleg en toelichting heeft ze verzorgt door een presentatie. Deze presentatie wordt het secretariaat ter beschikking gesteld zodat eenieder
dit na kan lezen.
Voor de omgeving van het Bentwoud is het ITC-terrein een relevante locatie voor energieopwekking. Mede omdat dit gebied een knelpunt is op het huidige elektrische netwerk.
Vragen:
• Wat valt onder mobiliteits vervoer?
Je moet dan denken aan alle vormen van vervoer om deze elektrisch uit te voeren.
• Hoe zit het met regio midden Holland die ook het Bentwoud raakt.
Anka geeft aan dat het met name de A12 de scheidslijn is.
• Met het aanleggen/plaatsen van de nieuwe masten is het verzilting een groter
probleem geworden. Geldt dit ook voor de windmolens?
Anka en Claudia gaf aan dat het probleem bekend is.
• Is er buiten de parken op zee ook zoiets voor de Zuiderzee? Bij de afsluitdijk komen namelijk wel windmolens. Is bekend dat de Nederlandse normering voor afstanden voor molens enorm afwijkt volgens de Europese regels (10 % van de inwoners er last van hebben).
Ja dat is bekend maar het is een gegeven.
• Hoe zit het met de verschillen van subsidies voor particulieren zowel landelijk,
provinciaal en gemeente?
Er is wel aandacht voor maar is moeizaam. Wel is er een overkoepelend duurzaamheids loket waar info verstrekt kan worden.
• Gebruikers platform wordt op de hoogte gehouden met de ontwikkelingen in het
ITC-terrein
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Jamila Rabhi geeft aan dat het SBB een uitvoerend orgaan is en dat zij het beleid van andere overheidsorganen volgt die fungeren als bevoegd gezag. Wel denkt het SBB mee
over het uitgeven van gronden en participeert daarin mee.
Reacties;
• Er wordt gewezen op het maatschappelijk belang welke zwaarder wegen als economisch belang. Daarnaast is SBB als grootste grondbezitter en beheert de natuur.
Jamila reageerde SBB heeft hierin een adviseren rol en uiteindelijk zal bevoegd
gezag bepalen.
• Wat is de invloed van windturbines/ zonneparken op natuurgebieden en welke gebieden zijn hierbij uitgesloten?
Zowel Nature 2000 gebieden en NNN-gebieden vallen hieronder. Helaas het Bentwoud niet.
• Is er ook aandacht voor gebieden die meerdere functies hebben en kunnen we die
dan ook zo gebruikt? Zoals waterberging en windparken die gecombineerd kunnen
worden.
Daar is zeker aandacht voor.
• Kernenergie gaat onderdeel uitmaken voor de opgave. Maar reëel is het niet om
dit te realiseren voor 2030.
PAUZE
3. Vragen en opmerkingen Gebruikersplatform Bentwoud
• Afhandeling klacht activiteiten Natuurwijs GPB 21-17
Jonathan heeft met de Natuur Wijs begeleiders gesproken en hun hierop gewezen.
De reden van de klacht was juist de kinderen wijzen op het broedseizoen en natuureducatie. Hetzelfde gaat over de rommel die achterblijft. Dick pakt het nogmaals op.
Voorstel mevr. Kip speelruimte Bentwoud Oost GPB 21-19
Mevrouw Kip geeft een korte toelichting op haar voorstel. SBB geeft aan dat er
geen geld voor is. Mogelijk is er subsidie bij de provincie. Cees wijst op de speelmogelijkheden in het Gouwebos.
We nemen het op als actiepunt en Cees kaart de intern bij SBB aan.
Suggestie: benader de rotery van Boskoop met een brief vanuit het GPB.
Claudia kijkt ook even binnen de gemeente Alphen. Let op is wel Waddinxveens
grondgebied.
• Aanleg voetgangersbrug bij sportvelden BSC
De ‘brug’ wordt eind mei gerealiseerd met een soort boomstamconstructie.
Afronding werkzaamheden rond duikers in de Driehoek
Alle paden in de driehoek worden dit jaar opnieuw verhard.
4. Vragen aan en opmerkingen van de Vrienden van het Bentwoud
• Brief Vrienden van het Bentwoud inzake ovale rotonde GPB 21-18
Het voorstel is bij de projectleiding gelanceerd. In de reactie van het PIP wordt
niet op de het voorstel ingegaan.
De parkeerplaats nabij de westzijde van de rotonde is een onoverzichtelijke locatie wat mogelijk criminaliteit uitlokt. Met dit probleem is de gemeente Alphen bezig, dus neem dit mee in de overwegingen.
• Regionale Energie Strategie GPB 21-23a t/m e
Hier is aan het begin van de vergadering al bij stil gestaan.
• Reactie Staatsbosbeheer brief Vrienden van het Bentwoud GPB 21-24
Het bestuur van de vrienden heeft de heer Snoo gesproken (hoofd SBB Zuid Holland) en sluiten de discussie.
Frank geeft aan dat het GPB een platvorm is en niet zo zeer dat wij een positie
en/of een stelling innemen bij dit soort situaties.
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5. Mededelingen van en vragen aan Staatsbosbeheer
• Verzoek tot het weiden van schapen in het Bentwoud
Een schapenboer uit de Rottemeren wil extra gronden om met zijn schapen te
grazen. SBB wil dit inzetten voor de distel bestrijding. Het GPB juicht dit initiatief
toe. SBB maakt een overzichtsplaatje waar dit gaat plaatsvinden.
• Resultaten werkbezoek SBB met MTB-initiatiefgroep
Cor is met SBB en de MTB-groep het Bentwoud ingegaan. In de buurt van het kabouter pad is een prima locatie. Qua natuur is de ijsvogelwand een issue, maar
deze staat waarschijnlijk niet goed omdat er tot nu toe geen IJsvogel is gesignaleerd. De MTB-groep werkt het e.e.a. uit.
Mogelijk is de ‘driehoek’ tussen HSL/ N209/ fietspad Hildelaan een optie omdat
het nu een braakliggend stuk terrein is.
Ook verzoekt Martin contact met hem op te nemen als je wat septisch bent of
juist enthousiast bent om mee te denken.
• Onderhoudsbeheer Bentwoud
o De komende maand wordt de parkeerplaats noord aangepast.
o SBB is de vrijwilligers dankbaar voor het vele werk wat ze doen
o Het maaiplan is aangepast en er is rekening gehouden met de bloeitijd
o Wat is de stand van zaken van het ontwikkelplan?
Het ontwikkelplan is in concept maar deze versie wordt niet openbaar gemaakt. Dit bevreemdt ons. Cees vraagt het na bij Boukelien.
o De twee plekken die behandeld zijn voor de watercrassula zien er goed uit.
o Het dierenvriendjespad is gesloten. Mogelijk kan de nieuwe uitbater in
noord dit oppakken.
o Er is een ree, hermelijnen, appelvink, sperwer, roerdomp gesignaleerd.
o Er loopt een aanvraag voor bushcraft.
o Het facebook Bentwoud heeft meer dan 2500 leden.
o De bijenkasten in het Bentwoud op het terrein van de vliegclub zijn druk
‘bezocht’. Mogelijk is er straks de 1e Bentwoud honing.
6. Mededelingen
Geen.
7. Actiepuntenlijst GPB 21-08
Er is wat onduidelijk over het beheersplan en ontwikkelplan. Cees komt hierop terug.
8. Vaststellen verslag bijeenkomst 18 maart 2021 GPB 21-16
• Martin en Richard mailt even een reactie op het stukje over de MTB.
• Alfred wordt bedankt voor het maken van het verslag.
9. Rondvraag
• Worden de overige paden in het Bentwoud ook opgeknapt buiten de driehoek. Dit
is opgenomen in een meerjarenplan.
• Ton neemt even contact op met Jaap over enkele paden waar nog niets mee is
gebeurd. Dit is met name stukje bos achter de golfbaan.
• Er zijn klachten uit het hondenbos omdat het te nat is. Helaas is het op dit moment erg nat in de natuur.
• Ton breekt een lans voor de fietsroute over het Gravenwilderpad. Dit is een oud
smal fietspad. Cees trekt de status hiervan na bij de provincie.
• Frank wilde Oscar nog bedanken maar Oscar heeft de vergadering verlaten. Maar
als bestuur zullen wij hem op een ‘onder onsje’ bedanken.
• Voor Oscar is door de vrienden een ‘notarisboom’ in het vriendenbos geplant.
• Claudia deelt mee dat er in Benthuizen aan de rand van het Bentwoud een JOP
(Jongeren Ontmoetings Plek)geplaatst is.
10. Sluiting
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