
Jaarverslag 2015 Vereniging Vrienden van het Bentwoud

1 Inleiding

Het jaar 2015 was voor de Vereniging Vrienden van het Bentwoud een intensief jaar. Dit jaarverslag wil daar 
op korte en overzichtelijke wijze een beeld van geven. De activiteiten verdelen we in drie categorieën. 
Allereerst gaan we in op de ontwikkelingen binnen de Vereniging zelf. Vervolgens besteden we aandacht 
aan de activiteiten die gericht waren op politiek-bestuurlijke beïnvloeding en tenslotte zetten we het licht op 
een aantal Bentwoud-activiteiten waarbij de inbreng van leden van de Vereniging belangrijk, zo niet van 
doorslaggevende betekenis is geweest. Wie nieuwsgierig is geworden en over onderdelen van dit verslag 
meer wil weten, kan die informatie vinden op www.bentwoud.info.

2 Het wel en wee van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud

In het verenigingsjaar 2015 kwamen we vijf keer bijeen. De vergaderingen zijn goed bezocht.en het ledental 
groeide. De financiële omstandigheden van de Vereniging zijn bescheiden, maar toereikend voor onder meer
het in stand houden van de website. Dit wordt gevoed door een lidmaatschapsbijdrage van € 10 per lid en 
door aanvullende vrijwillige bijdragen. 

Niet onvermeld mag blijven dat in 2015 onze nieuwe website het licht zag. De betrokken leden hebben daar 
zwaar op moeten ploeteren, maar het resultaat van de vele uurtjes werk mag er zijn. Het is voor ons een 
waardevol communicatie-instrument geworden. De mix van nieuws over activiteiten, opiniëring maar ook 
waarnemingen wordt blijkens reacties zeer op prijs gesteld.

De communicatie met de buitenwereld heeft een professionalisering ondergaan. Getuigen hiervan zijn de 
vele door de media opgepakte persberichten die zijn uitgegaan. De vereniging is ook actief op Twitter en op 
Facebook.

De Vereniging stimuleert het ontstaan van een 'Bentwoud-community' met niet alleen een inhoudelijk, maar 
ook een sociaal karakter. Activiteiten daarvoor zijn de tweemaandelijkse informele 'stamtafel' (in de maanden
dat er geen vergadering is)  en de jaarlijkse barbecue.

In het verenigingsjaar 2015 zwaaide onder dank voor de bewezen diensten secretaris Robert Hagendoorn 
af. Het bestuur wordt op 1 januari 2016 gevormd door Ria van Diemen, Ton Homburg, Harry Ramler 
(penningmeester), Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander (voorziiter).

3 Politiek-bestuurlijke beïnvloeding

Op dit gebied is de Vereniging zeer actief geweest. We noemen een aantal belangrijke zaken:
 De Vereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan van de 

gemeente Waddinxveen.
 De Vereniging heeft alle politieke partijen die meededen aan de verkiezingen voor de Provinciale 

Staten uitgedaagd zich voor de verkiezingen duidelijk uit te spreken over de plannen N207 Zuid. 
In meerderheid hebben deze partijen een standpunt verwoord.

 Het bestuur van de Vereniging heeft in februari bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie en 
de bij het Bentwoud betrokken gemeenten. Afspraak is om dit jaarlijks te doen.

 De Vereniging heeft haar ideeën over de aanbesteding van het beheer een aantal malen 
besproken met Staatsbosbeheer. Uiteindelijk moest geconstateerd worden dat er niet een situatie
was waarin deze ideeën nog meegenomen konden worden. De vereniging komt hierop voor een 
volgende aanbesteding op terug.

 Op de een na laatste dag van het jaar 2015 heeft de Vereniging haar zienswijze ingediend naar 



aanleiding van de verschenen milieueffectrapportage N207 Zuid.

4 Overige activiteiten 

Leden van de Vereniging zijn ook (soms zeer!) actief als lid van de Gebruikersgroep Bentwoud. Activiteiten 
spelen zich daarom vaak af op het snijvlak van Vereniging en Gebruikersgroep. Duidelijk is wel dat de 
Vereniging in tegenstelling tot de Gebruikersgroep rechtspersoonlijkheid bezit en daarmee als een formele 
drager van opvattingen en initiatieven naar de buitenwereld kan optreden. Dit blijkt een succesvolle formule 
te kunnen zijn. 
We noemen in dit verband enkele fraaie resultaten waarbij leden van de Vereniging een doorslaggevende rol
hebben gespeeld.

 Aan de provincie Zuid-Holland is door de Vereniging een voorstel voor een padenplan voor het 
Bentwoud gepresenteerd. Enkele leden van de vereniging hebben hier vele, vele uren in 
gestoken. De samenwerking bij het opstellen hiervan met ambtenaren van de provincie en 
Staatsbosbeheer is uitmuntend geweest en naar dezen gaat onze waardering uit. Gedeputeerde 
Weber heeft dit plan positief begroet. Inmiddels wordt in de basisinrichting langs deze lijnen 
gewerkt.

 Omdat er niet voldoende middelen zijn om het padenplan geheel uit te voeren heeft de 
Vereniging in een vervolgbrief voorgesteld om ook de paden die niet onmiddelijk verhard kunnen 
worden tenminste als struinpad in het Bentwoud zichtbaar te maken. Ook dit voorstel is door de 
gedeputeerde overgenomen.

 De volhardende aandacht van één lid van de Vereniging heeft ertoe geleid dat het fietspad door 
de Driehoek Benthuizen van Led-verlichting is voorzien.

 Leden van de Vereniging die ook actief zijn in de Atletiekvereniging in Boskoop boekten een 
opmerkelijk succes door de middelen bijeen te brengen voor de aanleg van een nieuw 
atletiekpad.

 Een aantal leden van de Vereniging heeft in het kader van Open Monumentendag een fietsroute 
langs monumenten rond het Bentwoud samengesteld en een folder ontwikkelt. De gemeente 
Alphen a.d. Rijn heeft de vormgeving en productie van de folder gesubsidieerd. Dat waardeert de
Vereniging zeer. 

 Naast vrijwilligers van Staatsbosbeheer hebben een aantal leden van de Vereniging meegewerkt 
aan de voorbereiding en uitvoering van de Sprookjeswandeling voor kinderen. Net als in 2014 
opnieuw een groot succes. Veel deelnemers (meer dan 200 ouders met kinderen) en mooi weer. 


