Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 22-04
Verslag van de onlinebijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 20 januari 2022
Aanwezig: 23 gebruikers
4 vertegenwoordigers SBB
1 vertegenwoordiger gemeente Alphen aan den Rijn
Afwezig:
3 gebruikers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij deelt mee dat een uur
voor de vergadering het Hoogheemraadschap Rijnland heeft laten weten niet aan deze
bijeenkomst te kunnen deelnemen. Daarmee komt agendapunt 3, spijtig genoeg, dus te
vervallen. Wel heeft het Hoogheemraadschap schriftelijk enige informatie over de in het
Bentwoud te verrichten werkzaamheden geleverd. Deze informatie zal door de secretaris
worden rondgestuurd. Verder zal er met het Hoogheemraadschap contact worden opgenomen om in een andere vergadering alsnog nadere informatie over het project te verstrekken.
Actiepunt: 22-001
Vervolgens staat de voorzitter kort stil bij het overlijden van de echtgenote van Dirk van
Ommeren. Dirk van Ommeren is als vrijwilliger actief in het Bentwoud en neemt ook als
gebruiker deel aan het Gebruikersplatform. Dicky, de echtgenote van Dirk, is bij de vrijwilligers bekend vanwege haar jaarlijks aan de vrijwilligers aangeboden zelfgemaakte
erwtensoep.
De voorzitter zegt dat er met betrekking tot agendapunt 2: mededelingen een extra mededeling is ontvangen en deze wordt alsnog aan dit agendapunt toegevoegd. Wel wijst de
voorzitter erop dat dit gebeurt bij hoge uitzondering. Er is en wordt duidelijk naar de gebruikers en deelnemers gecommuniceerd dat het indienen van bespreekpunten binnen
een daarvoor aangegeven datum moet plaatsvinden. Dat is nodig om een goede voorbereiding van een vergadering mogelijk te maken.
De secretaris meldt ten slotte de afwezigheid van Richard van de Walle (modelvliegclub)
en de verlate aanwezigheid van Wijnand Goudzwaard (plv. voorzitter).
2. Mededelingen
• Toegankelijkheid parkeerplaats Noord
Rob Daalhoff geeft aan dat er weer grote diepe kuilen zijn geconstateerd op parkeerplaats Noord waardoor schade aan auto’s zou kunnen ontstaan.
Cees van Vliet meldt dat dit nog deze week is aangepakt en opgelost. Het terrein
is opnieuw geëgaliseerd.
• Werkzaamheden aan de wandelpaden
Robert Hagendoorn meldt dat Staatsbosbeheer in de Driehoek werkzaamheden
heeft verricht om de wateroverlast op de wandelpaden op te lossen. Er zouden
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echter ook werkzaamheden worden verricht aan het woudloperspad. Is daar al
iets over bekend?
Dick van Stegeren antwoordt dat momenteel greppels worden gegraven en extra
buizen worden aangelegd rond het woudloperspad. Dit vindt eveneens plaats in de
driehoek.
• Bijwerken website Bentwoud
Robert Hagendoorn bepleit dat Staatsbosbeheer de website van het Bentwoud
vernieuwd en van een goede update voorziet. Zo zou de video vernieuwd moeten
worden omdat deze nu al een paar jaar oud is en Bentwoud verder gegroeid en
veranderd is. Daarnaast zou op de website meer zichtbaar moeten worden gemaakt wat er zoal voor fietsers, wandelaars, vogel- en natuurliefhebbers te doen
is. Ook zou aan het werk van de vrijwilligers aandacht moeten worden besteed.
• Zichtbaarheid naamborden op internet
Robert Hagendoorn meldt dat namen van paden in het Bentwoud niet op het internet te vinden zijn. Dat is onhandig als er iets gebeurt en ingrijpen nodig is.
Ton Homburg zegt dat het bij diverse diensten, zoals Google, geprobeerd is dat te
regelen maar dat is niet gelukt omdat Google dat niet zelfstandig mag doen. Die
gegevens moeten door officiële instanties geleverd worden.
Patrick Dongelmans (gemeente Alphen) zegt dat voor zowel APN als WDN er voor
de paden een straatnamenplan is vastgesteld. Deze zijn ook bij de alarmdiensten
bekend. Hij raadt Ton Homburg aan de gegevens aan te leveren bij de straatnamencommissie van de gemeente Alphen die dan voor de rest kan zorgdragen.
Actiepunt: 22-002
• Stand van zaken Bentpoort
Dustin Schouten (ondernemers) meldt dat er met de ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn constructief overleg heeft plaatsgevonden over de
wensen en plannen van het hoveniersbedrijf Van der Spek. Er ligt nu een ontwerp
bestemmingsplan waar de gemeenteraad zich over moet buigen.
Rob Daalhoff zegt dat er onlangs ook contact is geweest met de betrokken wethouder en dat bij hem bepleit is de plannen van Van der Spek van groen licht te
voorzien.
• Stand van zaken composteerinrichting
De secretaris geeft aan dat hij op verzoek van Dustin Schouten navraag bij de gemeente Alphen heeft gedaan over de stand van zaken rond de composteerinrichting. De gemeente heeft laten weten dat er een second opinion is gevraagd en
daar wordt nu op gewacht. De gemeente verwacht dat voor de komende verkiezingen hier mee duidelijkheid over bestaat.
• Aanleg Zonneweiden
Kees Bot zegt dat er al een langer contact bestaat met een aantal agrariërs die
gronden hebben die grenzen aan het Bentwoud en waarmee gesprekken zijn gevoerd om te zien of er een groene corridor is te realiseren tussen het Bentwoud en
het Gouwe Bos. Recentelijk is uit die gesprekken gebleken dat een ondernemer
van plan is zonneweiden te gaan aanleggen omdat het bedrijf als agrarisch bedrijf
ophoudt te bestaan.
Hubert Spruijt legt uit dat de plannen in ontwikkeling zijn en dat er behoefte is om
gebruikers van het Bentwoud te laten meedenken over het traject en het plan.
Het gaat om de plaatsing van zonnepanelen maar daarnaast willen de initiatiefnemers ook een ecologische corridor realiseren door naast zonnepanelen ook een
waterberging aan te leggen. Er is hierover al contact geweest met Staatsbosbeheer maar ook met de buren. Sommigen zijn positief, sommigen zijn neutraal. Er
is ook een samenwerking met een energieplatform in Waddinxveen. De aanleg en
realisatie gaat 2 tot 3 jaar duren.
De voorzitter vraagt wie vanuit de gebruikers actief betrokken wil worden bij de
ontwikkeling van dit project.
Ria van Diemen meldt zich hiervoor aan en zal samen met Kees Bot als contactpersoon voor dit project fungeren.
Actiepunt: 22-003
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Aanpassing datum volgende bijeenkomst
De voorzitter meldt dat door vakantieafspraken zowel hijzelf als de plv. voorzitter
op 17 maart 2022 afwezig zijn. Daarom vindt de volgende vergadering plaats op
donderdag 10 maart 2022.

3. Werkzaamheden rond machinetocht en limiettocht in het Bentwoud
Zoals aangegeven is dit agendapunt komen te vervallen omdat de vertegenwoordiger
van het Hoogheemraadschap Rijnland zich heeft afgemeld. De secretaris zal de schriftelijk ontvangen informatie van het Hoogheemraadschap rondsturen. De gebruikers worden
uitgenodigd om daar kennis van te nemen en eventuele vragen of opmerkingen aan de
secretaris te doen toekomen. Het hoogheemraadschap zal opnieuw worden uitgenodigd
om het project persoonlijk toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
4. Inbreng Staatsbosbeheer
• Organisatie handhaving en toezicht in het Bentwoud
De voorzitter zegt dat vanwege het toenemen van overlast en schade het goed is om in
deze bijeenkomst stil te staan bij de wijze waarop het toezicht en de handhaving in het
Bentwoud geregeld is. Daarvoor is, vlak voor deze vergadering, van Staatsbosbeheer een
notitie ontvangen die, vanwege het belang daarvan, aan de gebruikers is toegezonden.
De voorzitter vraagt Staatsbosbeheer dit stuk, GPB 21-02, toe te lichten.
Dick van Stegeren meldt dat Christel van Leeuwen, de BOA van Staatsbosbeheer, niet
zelf bij deze vergadering aanwezig kon zijn maar wel ervoor gezorgd heeft dat de gevraagde informatie nu op tafel ligt. Dick van Stegeren leest voor wat Christel heeft gerapporteerd ook met betrekking tot de geconstateerde overlast, loslopende honden,
paardenpoep en drugdealers.
Met betrekking tot drugdealers vraagt Christel waar dat plaats vindt omdat zij hiermee
niet bekend is.
Rob Daalhoff deelt mee dat dit vooral op parkeerplaats West plaatsvindt en dat bewoners
uit Benthuizen liever niet ’s-Avonds het Bentwoud in gaan vanwege deze overlast.
De secretaris meldt dat het niet uitsluitend om die parkeerplaats gaat. Van Richard van
der Walle (modelvliegclub) is ook een schriftelijke reactie ontvangen over de drugoverlast
die plaatsvindt op het pad bij de modelvliegclub zelf en bij het landgoed Zeeman.
Dick van Stegeren zegt dit aan Christel door te geven maar wijst erop dat drugoverlast
tot het terrein van de politie hoort en melding daarvan altijd bij de politie moet plaatsvinden. Daar mag en kan de BOA niet in optreden.
Rob Daalhoff wil weten of er inzicht bestaat in de kosten die overlast en vernielingen met
zich meebrengen.
Dick van Stegeren zegt dat hij dat niet weet en dat dus zou moeten uitzoeken.
De voorzitter merkt op dat het lijkt alsof de handhaving en toezicht nu minder is dan het
oorspronkelijk was. Uit de notitie blijkt dat handhaving en toezicht niet uitsluitend voor
het Bentwoud geldt maar nu gecombineerd wordt met de Rottemeren. Daarnaast blijkt
dat, omdat ’s-Avonds niet alleen gepatrouilleerd mag worden, de uren dubbel tellen. Zou
het dan ook niet voor de hand liggen om op basis van de meldingen nog een kritisch te
kijken naar de hoeveelheid inzet die er nu voor het Bentwoud beschikbaar is?
Dick van Stegeren antwoordt dat wanneer uit de meldingen en statistieken blijkt dat de
inzet daarmee niet in overeenstemming is wellicht een nieuwe overweging daarvan voor
de hand ligt.
Anneke Vonk-Noordegraaf (SBB) legt uit dat ten behoeve van handhaving en toezicht
jaarlijks een budget wordt vastgesteld. Dat gebeurt in het bestuurlijk overleg. Daarbij
wordt gekeken naar hoeveel overlast er plaatsvindt. Dus het bijhouden van meldingen en
statistieken heeft zeker invloed op de hoeveelheid personeelsformatie die enig jaar beschikbaar is.
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De voorzitter vraagt de gebruikers om de notitie door te lezen en bij overlast, vernielingen en klachten dit te melden, melden, melden!
De secretaris geeft aan dat de vrijwilligers ook veel zien en constateren maar dit alleen
tot nu toe aan boswachter Jaap Meere kenbaar maakten. Hij zal hun instrueren dit ook
aan de BOA te melden.
Actiepunt: 22-004
• Voortgang beheerplan
De voorzitter stelt vast dat er opnieuw discussie dreigt over het beheerplan. In deze vergadering, zo was afgesproken in het voortgangsoverleg, zou de stand van zaken gerapporteerd worden zodat op basis daarvan beslist kon worden wanneer het beheerplan in
een bijeenkomst van het gebruikersplatform inhoudelijk besproken zou worden. Echter
uit de aanpassing van de actiepuntenlijst blijkt dat Staatsbosbeheer het beheerplan nu
koppelt aan het ontwikkelperspectief dat door Urban Synergy wordt ontwikkeld. Dat is
verrassend omdat nu al twee jaar lang geprobeerd wordt het beheerplan inhoudelijk op
de agenda te krijgen.
Anneke Vonk-Noordegraaf geeft toe dat het hier om een te lang traject gaat waar ook diverse medewerkers bij betrokken zijn of waren. Er moeten heel veel stukken bij elkaar
gebracht worden en dat heeft tijd nodig. Nu er ook nog mogelijke veranderingen aan komen vanuit het ontwikkelperspectief lijkt het verstandig om het beheerplan daaraan te
koppelen.
De gebruikers vinden dat geen juiste aanpak. Het beheerplan is een stuk waaruit duidelijk wordt op welke wijze het beheer van het Bentwoud geregeld is. Het maakt inzichtelijk
welk werk op welk moment in het Bentwoud plaatsvindt en door wie die werkzaamheden
worden uitgevoerd. Het gaat om het onderhoud van de verschillende percelen. Wanneer
wordt er gesnoeid, gemaaid of percelen uitgedund. Door de aannemer of wellicht ook
door vrijwilligers? Juist deze laatste groep heeft er behoefte aan om over een langere periode te weten wat er moet worden onderhouden. Zodat men dat ook in eigen beheer
kan uitvoeren en daarbij minder afhankelijk is van de wekelijkse opdrachten van de boswachter.
Anneke Vonk-Noordegraaf wil het een en ander met Jaap Meere bespreken en te kijken
of er voor de vrijwilligers alvast op korte termijn een werkplan voor het jaar 2022 kan
worden opgesteld.
Actiepunt: 22-005
Siep Eilander merkt op dat het om meer gaat dan om een werkplan. In het verleden is
afgesproken dat het Gebruikersplatform ook invloed heeft op de aanbestedingen die rond
de werkzaamheden in het Bentwoud plaats vinden.
Harry Ramler zegt dat hij om die reden participeert in een werkgroep die hiervoor zelf
door Staatsbosbeheer is ingericht en waar twee jaar geleden indringend mee gesproken
is om tot een goede opzet van het beheerplan en de daaruit jaarlijks op te stellen werkplannen te komen. Het is dan ook teleurstellend en onbevredigend dat er nu nog steeds
geen concept ter bespreking voor ligt.
De voorzitter rondt deze discussie af en roept Staatsbosbeheer op er nu zo snel mogelijk
voor te zorgen dat een afgesproken beheerplan op tafel komt. Hij wil in het eerstvolgende voortgangsoverleg horen wanneer het geagendeerd kan worden.
Actiepunt: 22-006
5. Inbreng gebruikers Bentwoud
• Voortgang ruiterpaden/stichting in oprichting
Ria van Diemen zegt dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt om in het Bentwoud
ruiterpaden te realiseren. Maar dat daarvoor nodig is dat de paardenliefhebbers zich hiervoor moeten verenigen om voor het onderhoud van de ruiterpaden te kunnen zorgen. Ze
vraagt hoever het staat met de oprichting van het een en ander.
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Dick van Stegeren zegt dat er recentelijk contact is geweest tussen Staatsbosbeheer en
de paardenliefhebbers. Er wordt inderdaad gewerkt aan het oprichten van een vereniging
of stichting die voor het beheer en het onderhoud van de ruiterpaden gaat zorgen. Daarnaast wordt door Christel van Leeuwen en Jaap Meere gekeken hoe het ruiterpad in het
Bentwoud dient te worden aangelegd. Het definitief realiseren van ruiterpaden zou mogelijk zijn door middel van gelden die door de provincie Zuid-Holland beschikbaar worden
gesteld
Het gesprek met de paardenliefhebbers vindt plaats door middel van een contactpersoon.
De secretaris geeft aan dat het goed zou zijn om de gegevens uit te wisselen met Ria van
Diemen en dat zij dan, als verbindingspersoon, hierover naar het Gebruikersplatform kan
rapporteren. Staatsbosbeheer levert aan Ria van Diemen de naam en gegevens van de
contactpersoon die zich met het opzetten van een vereniging van paardenliefhebbers bezig houdt.
Actiepunt: 22-006
• Organiseren fotowedstrijd Vrienden van het Bentwoud
Ria van Diemen deelt mee dat de Vrienden van het Bentwoud besloten hebben om een
fotowedstrijd te gaan organiseren. Men wil, door middel van deze fotowedstrijd, meer bekendheid geven aan het Bentwoud. Voor wat betreft de uitslag van de fotowedstrijd
wordt contact gezocht met de burgemeester van Alphen aan den Rijn.
Pieter van Dijk zegt dat hij heel veel foto’s kan aanleveren die op het Bentwoud betrekking hebben.
6. Lopende zaken
• Bescherming natuurwaarde Bentwoud
De voorzitter constateert dat er nog geen antwoord is op de brief die de Vrienden van het
Bentwoud en het Gebruikersplatform Bentwoud aan de verantwoordelijke gedeputeerden
van de provincie Zuid-Holland hebben gestuurd.
Actiepunt: 22-007
7. Actiepuntenlijst
De voorzitter constateert dat Staatsbosbeheer schriftelijk heeft gereageerd op de actiepuntenlijst en loopt deze reactie vervolgens langs.
21-003:
Staatsbosbeheer rapporteert dat het beheerplan gekoppeld wordt aan de uitkomsten van
het ontwikkelperspectief.
De voorzitter stelt vast dat in deze vergadering vastgesteld is dat het beheerplan eerder
aan de orde moet komen en dat daar nu afspraken over zijn gemaakt.
21-013
Staatsbosbeheer meldt dat in de Driehoek de wandelpaden allemaal van een toplaag van
betongranulaat worden voorzien. Er wordt nu naar een aannemer gezocht. Het werk
moet 22 maart 2022 gereed zijn.
21-018
Het voorstel van de padengroep is doorgestuurd naar Urban Synergy zodat het meegenomen kan worden in het ontwikkelperspectief. Staatsbosbeheer zou graag willen beschikken over het oorspronkelijke padenplan zoals dat voor lag bij de opzet van het Bentwoud.
Ton Homburg zegt dat hij liever ziet dat de gevraagde extra paden nu al gerealiseerd
zouden worden. Maar hij is bereid om het oorspronkelijke padenplan aan Staatsbosbeheer te doen toekomen.
De plv. voorzitter vindt dat Staatsbosbeheer met Ton Homburg en Cor Groenendijk om
de tafel moet gaan zitten zodat deze goed kunnen toelichten hoe het padenplan er toen
en nu uitziet.
Actiepunt: 22-008
21-019
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Het Schravenwildertpad is van de provincie. Er is nog geen planning gemaakt voor het
onderhoud van het pad. Dat wordt nu onderzocht en wordt opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.
21-020
Er is een schriftelijke reactie van Staatsbosbeheer gestuurd op de brief van de Vrienden
van het Bentwoud over parkeerplaats Oost.
Siep Eilander zegt dat deze parkeerplaats echt overbodig is nu de plannen van het hoveniersbedrijf Van der Spek in een volgende fase zijn gekomen.
Dustin Schouten merkt op dat er 150 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij het
tot stand komen van Bentpoort.
8. Vaststellen verslag bijeenkomst 18 november 2021
De voorzitter behandelt het verslag bladzijdegewijs en stelt vast dat er geen opmerkingen zijn over de inhoud of de tekst van het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
9. Rondvraag
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt eenieder voor
zijn of haar inbreng.
Zoetermeer, 25 januari 2022.
Secretaris.
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