Verslag bijeenkomst Gebruikersgroep Bentwoud
10 maart 2016, de Tas Benthuizen
Als bijzondere gast is aanwezig Kees de Jong, sinds 2010 wethouder van Waddinxveen en
verantwoordelijk voor natuur (dus ook Bentwoud), en verkeer/vervoer. Hij geeft zijn visie op het
Bentwoud. Het Bentwoud is in Waddinxveen politiek een beladen onderwerp geweest, dwars door
de fracties heen. Dus eerst geen warm hart voor het Bentwoud. Nu het wordt ingericht, en het dus
echt doorgaat is “een beetje liefde ontstaan”. Waddinxveen gaat bijv. kosten dragen voor het beheer
van het fietspad langs de Maalstroom en voor het nieuwe fietspad.
De N 207 Zuid vermindert de bereikbaarheid van het Bentwoud voor Waddinxveners. Compensatie
door bijvoorbeeld een fietsroute bovenlangs de Kleikade naar het Bentwoud. PZH kan kosten
dragen voor aanleg, Waddinxveen voor het onderhoud. “Compensatie in kwaliteit in plaats van
kwantiteit” stelt De Jong. Hij wil ook geen “centre-parcs” in het Bentwoud – het moet het liefst een
echt bos worden – en was geen voorstander van de golfbaan. Dus dan liever wat kleiner, maar een
echt bos, dan groter en dat met oneigenlijke elemensten betaalbaar maken.
Afspraken:
− De Jong neemt het voorstel van Kees Bot voor een fiets- en voetgangerstunnel onder de N
207 aan. Vereniging Vrienden van het Bentwoud stuurt de volledige set naar hem op.
− De Jong belooft te reageren voor de volgende bijeenkomst (19 mei a.s.)
− De Jong komt graag één keer per jaar in het Gebruikersplatform Bentwoud.
Mededelingen
Linda: in vervolg op de brief van de VVB over de toerit naar het Bentwoud is besloten dat het een
30 km weg wordt en dat er kleinere lantaarnpalen komen. In de weg in het Bentwoud komen hogere
drempels. Er komt een suggestie voor een spiegel. De Gebruikersgroep blijft zorgen houden bij de
tunnel. De voorzitter pleit voor het laten meedenken van burgers met de ambtenaren voordat een
beslissing wordt genomen.
Een bureau heeft een ontwerp gemaakt voor de speelzone in de driehoek. Wijnand heeft
meegekeken. Op 22 maart a.s. gaan klassen van 3 scholen meedoen aan de verdere invulling van het
ontwerp. Het bureau verwerkt die ideeën. Het ontwerp wordt gepresenteerd op 17 juni.
Linda is nu regelmatig te vinden in het Bentwoud in haar caravan. Klopt gerust aan!
Op 16 april is SBB met een aantal vrijwilligers actief voor de Alpha Rangers (een initiatief van
Alphen om kinderen meer buiten te laten spelen en natuur te laten ontdekken).
Siep: de voetgangersbrug over de N207 is vanaf 2 april te gebruiken. Er volgt een discussie over de
steile trap. De voorzitter pleit opnieuw voor het laten meedenken van burgers met de ambtenaren
voordat een beslissing wordt genomen. De trap is steil te noemen, maar dat kan als er
uitwijkmogelijkheden nabij zijn. Voor fietsers is de meest nabije uitwijkmogelijkheid de tunnel bij
de rotonde Benthuizen die in het najaar gereed komt.
Marco: er zijn geocaching activiteiten tijdens het Bentwoudfestival in voorbereiding.
N.a.v. het verslag van de vorige keer
punt 9f betrokkenheid van maneges. Niet SBB maar de provincie (Wouter) pakt dit samen met Ria
op.
Toekomst van de Gebruikersgroep
Het concept convenant tussen Staatsbosbeheer en het Gebruikersplatform wordt binnen SBB
getoetst en ligt nu voor in de huidige Gebruikersgroep. Voor 17 maart a.s. kan ook nog via de mail
gereageerd worden. Reacties en vragen:
– een compliment dat we vertrouwen hebben uitgesproken in elkaar voor de toekomst;
– relatie VVB – Gebruikersplatform. Voorkom dubbele petten als je deelneemt aan het platform.
Reactie: dit is verwerkt in het concept convenant. Er wordt in de Uitwerkingsgroep nog extra naar
gekeken.

– zorg voor pluriformiteit in platform. Reactie: in september door het platform op te pakken en
zonodig in actie te zetten.
– onderlinge relatie VVB-platform-SBB beter beschrijven. Is het niet meer samenwerken? Reactie:
zie hierboven.
– interesses van deelnemers registreren. Reactie: zie hierboven.
– suggestie om iets op te nemen als “overleg vindt plaats op een transparante en open, op
vertrouwen gebaseerde wijze.”
– wat wordt bedoeld met de informatiepositie van SBB. Reactie: de Uitwerkingsgroep doet
suggestie. Marcel komt met een tekstvoorstel.
– voorbereiden agenda: opnemen in het convenant.
– de gemeente Alphen ondersteunt het convenant.
De Uitwerkingsgroep zal e.e.a. uitwerken. In mei ligt de definitieve versie ter tekening voor.
Personele wijzigingen
Lalita Nandpersad heeft aangegeven secretaris van het Gebruikersplatform te willen zijn.
Siep kondigt aan in mei voor de laatste keer de Gebruikergroep voor te zitten. Het
Gebruikersplatform kan zijn nieuwe voorzitter kiezen overeenkomstig het nieuwe convenant.
Afspraak:
er komt via de uitwerkingsgroep een voorstel voor een benoemingsprocedure in de komende
vergadering.
Stand van zaken Bentwoudfestival
Marjan geeft een presentatie over de stand van zaken en de activiteiten waarbij we direct betrokken
zijn: boekje waarnemingen, boekje wandelingen, Bentwoudlied en wandelingen op de dag zelf.
Houd de website in de gaten voor nieuws.
Afspraak:
SBB zal de mogelijkheid van een vorm van vervoer van Benthuizen naar het festivalterrein in de
projectgroep agenderen.
Voor bemensing van de kraam en geven van rondleidingen hebben we mensen nodig. Meld je
daarvoor aan bij Marjan (marjansieben@ziggo.nl).
Presentatie door Wil over zweefvliegen
Leerzaam en interessant om kennis te maken met zoiets onbekends. Zijn presentatie komt op de
site. Verder kun je kijken op bestuivers.nl en groenecirkel.nl.
Rondvraag
Dick: indruk dat er 's avonds en 's nachts de nodige rottigheid plaatsvindt op het parkeerterrein. Is
de controle goed geregeld, is een camera mogelijk? Reactie SBB: we weten dat er af en toe wat
gebeurt en zetten daar onze BOA ook op in.
Dick: mag ik vissen in het Bentwoud? Reactie: met een vispas volgens de normale regels.
Wouter gaat na of www.bentwoudgroeit.nl wel goed werkt.
Pieter: wanneer is het nieuwe hondenbos klaar voor gebruik? Reactie: vóór juni a.s.
Linda: er worden interventies ontwikkeld om mensen die hun hond los laten lopen waar dat niet
mag van gedrag te laten veranderen.
Wouter kondigt aan dat de opdracht is gegeven om twee bruggen te leggen over de vaart langs het 's
Gravenwildertpad. Daarmee is de wandelverbinding voor juni klaar!
Met deze mooie mededeling sluit de voorzitter de bijeenkomst.

