Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 22-21
Verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 19 mei 2022
Aanwezig: 13 gebruikers
2 vertegenwoordigers SBB
Afwezig: 10 gebruikers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij geeft aan dat we op
deze vergadering verwacht hadden om een belangrijk aantal zaken te bespreken. Echter
dat blijkt te optimistisch te zijn geweest. Dus daardoor ziet de agenda er wellicht wat
leeg uit. Gelukkig hebben we Jonathan Leeuwis bereid gevonden om dit gat te vullen met
een presentatie. Elkaar regelmatig zien en te spreken maakt ook onderdeel uit van een
goed functionerend Gebruikersplatform.
De secretaris meldt dat zich 10 gebruikers hebben afgemeld voor deze bijeenkomst.
Daarnaast zijn er een aantal stukken bij het secretariaat binnen gekomen welke inmiddels onder de gebruikers verspreid zijn. Het gaat om de volgende stukken:
- Verslag van de denktank programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied;
- Ontbrekende schakel in het padenplan Bentwoud;
- Werkzaamheden van de Bam aan de hsl-lijn.
2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat er geen mededelingen zijn.
3. Inbreng Staatsbosbeheer
Dick van Stegeren meldt namens Staatsbosbeheer het volgende:
- De vrijwilligers hebben de ruiterpaden paaltjes geverfd.
- De geconstateerde vervuiling van enkele paden die opnieuw van een nieuwe bovenlaag zijn voorzien is aangepakt.
- Er zijn enkele camera’s geplaatst om naar enkele ontwikkelingen rond de in het
Bentwoud levende dieren te observeren.
- De distels zijn gemaaid om de overlast voor agrariërs te voorkomen.
- Door middel van monitoring wordt de iepziekte goed in de gaten gehouden.
Waterhuishouding van het Bentwoud
Er heeft overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap. Er wordt opnieuw naar
het waterpeil gekeken. Er lopen ook nog een aantal andere projecten waaronder het aanleggen van een aantal natuurvriendelijke oevers. Het Hoogheemraadschap heeft toegezegd dat wanneer de voorbereiding van de diverse projecten enigszins rond zijn daarover
in gesprek te zullen gaan met het Gebruikersplatform.
Toekomstperspectief Bentwoud
Er is nog steeds geen informatie beschikbaar wanneer Urban Synergie het in ontwikkeling
zijnde toekomstperspectief Bentwoud dit kan presenteren aan het Gebruikersplatform.
De voorzitter zegt toe hier bij Urban Synergie navraag naar te zullen doen.
Actiepunt: 22-011
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Handhaving
Staatsbosbeheer is bezig met het optimaliseren van het bebordingsplan. Daarnaast is
overleg geweest met de politie. Dat overleg vindt twee keer per jaar plaats en daarin
wordt het toezicht en de handhaving in het Bentwoud besproken. Er komt meer toezicht
vanuit Alphen aan den Rijn en vanuit Waddinxveen. Belangrijk voor een goed toezicht is
het tijdig melden van klachten en constateringen. Dat kan bij de politie of de BOA van
Staatsbosbeheer: c.vanleeuwen@staatsbosbeheer.nl. Daarnaast kunnen dat soort zaken
ook op de website van Staatsbosbeheer gemeld worden.
Geluidschermen HSL
Staatsbosbeheer heeft van de uitvoerder (BAM) te horen gekregen dat het om plaatsing
van geluidschermen gaat langs de HSL. Het gaat om een stuk van 500 meter. Voor de
aanvoering van het benodigde materiaal zijn aanvoerwegen nodig. Het gaat om aanvoerwegen bij de sportvelden van DSO en bij de parkeerplaats van de provincie bij de N209.
De werkzaamheden worden ’s-nachts uitgevoerd waarbij er tot eind december sprake is
van geluidsoverlast. Mocht dat leiden tot klachten dan kunnen die aan Jeroen Verver Sr.,
werkzaam bij BAM, doorgegeven worden: jeroen.verver@bam.com. Voor de werkzaamheden is een vergunning van de ODMH verleend tot 22 december 2022. Er is qua flora en
fauna een quick scan uitgevoerd en op basis daarvan heeft de gemeente een ontheffing
gegeven voor de te verwachten geluidshinder.
Zonnepanelen
Rob van Daalhoff meldt dat er met de gemeente Alphen aan den Rijn overleg heeft
plaatsgevonden over het plaatsen van zonnepanelen in het gebied rond het Bentwoud.
4. Het Bentwoud en haar bijzonderheden
Boswachter Jonathan Leeuwis vertelt door middel van een presentatie welke ontwikkelingen zich op het gebied van flora en fauna voordoen in het Bentwoud. Deze presentatie
wordt aan de gebruikers toegezonden.
Actiepunt: 22-012
5. Inbreng Gebruikers Bentwoud
De secretaris deelt mee dat de groep die zich in het verleden met de inrichting van de
paden heeft beziggehouden een voorstel klaar heeft liggen om nog een laatste stuk uitbreiding van de paden te realiseren. Daarvoor was in het verleden geen geld maar in het
kader van het toekomstperspectief zou dit nu een goede verbetering zijn van het padenplan voor het Bentwoud. Het voorstel is inmiddels aan Staatsbosbeheer overhandigd die
hiernaar zal kijken.
Rob van Daalhoff merkt op dat de fotowedstrijd die door de Vrienden van het Bentwoud
wordt georganiseerd nog loopt en dat gebruikers nog steeds foto’s hiervoor kunnen aanleveren.
Henri Vorst geeft nog een korte toelichting op de notitie GPB 22-12 waarbij hij de wensen
van de hondenbezitters nog eens onder de aandacht van de gebruikers brengt. Hij heeft
veel contact met hondenbezitters. Vooral bij parkeerplaats Noord. Het hondenlosloopgebied is populair en wordt druk bezocht. Het is er vaak drukker dan op andere plaatsen in
het Bentwoud. Veel hondenbezitters willen hun hond graag ook op andere plaatsen in het
Bentwoud los laten lopen en daarvoor vraagt hij nu aandacht.
De voorzitter stelt vast dat Staatsbosbeheer afwegingen moet maken gehoord de opvatting van de gebruikers. Het Gebruikersplatform is in principe geen partij hierin maar kan
alleen Staatsbosbeheer hierin adviseren.
De voorzitter vindt dat bepaalde onderdelen van het voorstel niet goed zijn overwogen.
Zo wordt voorgesteld om het oude bos naast het landgoed opnieuw in te richten als hondenlosloopgebied. Terwijl dit gebied nu juist is ontwikkeld om erin te kunnen struinen en
in te spelen. Het voorstel om hondenbezitters van buiten Alphen aan den Rijn niet toe te
laten is in strijd met de wetgeving en bovendien niet te handhaven. Ook het voorstel om
loslooppaden te creëren voor hondenbezitters die hun honden onder appel hebben staan
is niet realistisch en ongewenst. De discussie zou moeten gaan over de resterende twee
punten:
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-

De drukte in het huidige hondenlosloopgebied en de mogelijkheden om dit gebied
anders in te richten.
De opties voor eventuele nieuwe losloopgebieden.

Dick van Stegeren zegt dat inzichtelijk moet worden hoeveel hondenbezitters klagen en
hoeveel ruimte er dan nodig is voor een nieuw losloopgebied. Voor zover hij weet is de
drukte in het hondenlosloopgebied op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren. Zo is de
zondagochtend erg populair maar valt de overlast op andere dagen en uren wel mee.
Rob van Daalhoff vindt het niet direct nodig om in het Bentwoud nog een nieuw hondenlosloopgebied te realiseren. Ook in de Driehoek zijn mogelijkheden om de hond los te laten lopen. Niet iedere hondenbezitter is daarvan op de hoogte. Daarnaast mag de hond
overal in het Bentwoud komen. Alleen dan aangelijnd. Mocht Staatsbosbeheer toch nog
een nieuw losloopgebied overwegen dan zou dit in het oostelijk deel van het Bentwoud
aan de orde kunnen zijn.
De plaatsvervangend voorzitter wijst erop dat er nog een stukje Bentwoud is dat niet
voor andere doeleinden wordt gebruikt en waar een mogelijke oplossing is. Dat is bij de
parkeerplaats bij de tunnel onder de HSL die links ligt van de rotonde bij de ingang Bentwoud West.
Dick van Stegeren zegt dat hij naar die locatie zal kijken.
Actiepunt: 22-013
De voorzitter concludeert dat er nu nog geen advies aan Staatsbosbeheer kan worden
uitgebracht. Allereerst is er meer inzicht nodig in hoe groot het probleem daadwerkelijk
is. Daarvoor zou de vertegenwoordiger van de hondenbezitters meer informatie voor
moeten aanleveren. Omdat deze vergadering slechts een beperkte bezetting kent is het
beter om in september deze nieuwe notitie nog een keer te bespreken in de hoop dat er
dan meer gebruikers aanwezig zullen zijn.
Actiepunt: 22-014
De voorzitter stelt vervolgens vast dat vertegenwoordigers van de paardenbezitters, fietsers en natuurliefhebbers geen onderwerpen ter bespreking hebben aangedragen.
6. Actiepuntenlijst
De plaatsvervangend voorzitter vraagt Staatsbosbeheer om in de Driehoek de foeilelijke
rood-witte borden bij de diverse watergangen te verwijderen dan wel aan het Hoogheemraadschap te vragen dit te doen.
Dick van Stegeren antwoordt het verzoek aan het Hoogheemraadschap te zullen doen.
Actiepunt: 22-015
7. Vaststellen verslag van de bijeenkomst van 10 maart 2022
De voorzitter behandelt het verslag paginagewijs. Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele
opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
8. Rondvraag
Geconstateerd wordt dat er op het woudlopers pad steeds vaker paarden lopen die dan
voor overlast zorgdragen.
Dick van Stegeren zegt dat een en ander bij de BOA Christel van Leeuwen bekend is en
dat zij daarmee bezig is dit op te lossen.
De secretaris wijst erop dat een en ander ook de aandacht verdient van de vertegenwoordiger van de paardenbezitters Ria van Diemen. Hij stelt voor dat AV67 contact opneemt met Ria van Diemen.
Actiepunt: 22-016
Waldo van Zuijlen wijst erop dat de ijsvogelwand bij de HSL slecht onderhouden wordt.
Jonathan Leeuwis antwoordt dat deze ijsvogelwand verkeerd is aangelegd en daardoor is
het onderhoud moeilijk. Ook voor de vrijwilligers. Staatsbosbeheer gaat ernaar kijken en
bezien welke oplossingen mogelijk zijn.
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Actiepunt: 22-017
Rob van Daalhoff bepleit on bij de ijsvogelwand in de Driehoek extra bosjes te planten
zodat honden weggehouden worden van deze ijsvogelwand.
Ton Overtoom wijst erop dat de belijning op het Bentwoudpad volledig weg is en vraagt
Staatsbosbeheer dit aan de gemeente Alphen aan den Rijn door te geven.
Dick van Stegeren zegt dit toe.
Actiepunt: 22-018
9. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en sluit daarop de vergadering.
Zoetermeer, 8 juli 2022.
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