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Verslag vergadering Gebruikersplatform Bentwoud
Gehouden op: donderdag 8 september 2016
De Tas te Benthuizen.
1. Welkom en Mededelingen
Wijnand Goudzwaard opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij stelt zich als
voorzitter van het gebruikersplatform Bentwoud. Hij legt uit dat er een scheiding is aangebracht tussen de vereniging vrienden van het Bentwoud en het gebruikersplatform. Dit
is het gevolg van het feit dat Staatsbosbeheer als beheerder voor het gebied verantwoordelijk is. Een en ander is ook in een convenant vastgelegd. Het gebruikersplatform heeft
geen beslissingsbevoegdheid. Oscar de Groot is gevraagd om als voorzitter het gebruikersplatform te leiden. Omdat hij redelijk nieuw is, zal Wijnand tijdelijk het voorzitterschap bekleden en neemt Oscar dat op termijn over. Verder is Alfred Lohman bereid gevonden om de taak van secretaris op zich te nemen. Zowel Oscar en Alfred stellen zich
kort voor.
2. Verslag vergadering gebruikersplatform 19 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de tekst van het verslag. Het verslag wordt
goedgekeurd. Met betrekking tot de inhoud wordt de volgende opmerkingen gemaakt.
 Rondvraag punt 1: de aanleg van het fietspad naar Waddinxveen lijkt niet goed te
zijn.
 Rondvraag punt 2: voorgesteld wordt om SvZ Zeeman voor een volgende vergadering uit te nodigen.
 Rondvraag punt 7: er is een gesprek in voorbereiding met SBB om de restgelden
te gebruiken voor de aanschaf van bankjes en bewegwijzering.
 Rondvraag punt 9: gevraagd wordt naar de stand van zaken. Omdat Wouter niet
aanwezig moet dit alsnog nagevraagd worden.
3. Actiepunten vergadering 19 mei 2016
Marjan deelt mee dat:
 Er zijn folders beschikbaar voor de fietstocht die op zaterdag 10 september 2016
(Monumentendag) plaats vindt.
 Ook zijn er brochures beschikbaar zijn van de 10 wandelingen door Bentwoud en
van de waarnemingen in Bentwoud.
Meegedeeld wordt dat er geen aanpassingen aan de trappen van de fietsloopbrug worden
aangebracht. Wel komen aan beide kanten leuningen waardoor men de fietsloopbrug beter zou moeten kunnen nemen.
Met betrekking tot de spelregels rond de Hoogeveenseweg wordt meegedeeld dat
er een brief is gestuurd naar de gemeente en daar is het antwoord nog niet op gekomen. Er vindt pas besluitvorming plaats wanneer alle procedures zijn afgerond.
Linda geeft een toelichting over de stand van zaken rond het speelbos. Dat is nog
lang niet klaar. Er zijn nog extra voorzieningen te verrichten zoals het aanbrengen
van zitjes en het vernieuwen van de pomp. Daarna is het geld op. Er wordt nog
gewerkt aan een definitief plan waarin nog andere voorzieningen in opgenomen
worden. Met dat plan moeten sponsors worden gezocht om het te kunnen realiseren. Ook een deel van de middelen die de gemeente Zoetermeer/Alphen onlangs
beschikbaar heeft gesteld kunnen daarvoor gebruikt worden.
Gevraagd wordt waar de zitjes komen. Dat gebeurt in overleg met Marjan.
4. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
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Linda deelt mee dat de gemeente Zoetermeer € 350.000 van de restgelden van
het aan Bentwoud beschikbaar heeft gesteld voor een aantal extra’s in het Bentwoud. Daarbij heeft de gemeente wel een aantal wensen geformuleerd. Die wensen hebben betrekking op de zogenaamde Driehoek. Zo wil men de sportvelden
beter ontsluiten. Een windsingel plaatsen (bomen dus). En wandelpaden verharden in het deel waar de honden vrij mogen lopen. Ook SBB heeft wat wensen zoals een verbetering van de toegang tot Bentwoud bij de sportvelden. SBB heeft in
de Driehoek, op verzoek van de gemeente, een rondleiding verzorgt voor de wethouder van de gemeente Zoetermeer. Op basis daarvan zijn concrete besluiten
genomen en worden die gerealiseerd.
Opgemerkt wordt dat er te weinig aandacht is voor ouderen. Eerder zijn al voorstellen gedaan om tot een goede verbinding tussen Benthuizen en Zoetermeer
(randstadrail) te komen maar daar lijkt geen oog voor te zijn. Nu er extra middelen beschikbaar zijn, wordt er weer niet opnieuw naar deze wens gekeken.
Volgens Linda zijn de voorzieningen goed. Ook voor ouderen. Besloten wordt dat
zij daar met Dick nog een keer samen naar zullen kijken en op de volgende vergadering daar verslag van doet.
Ook voor het fietspad langs de Oostkade komt een oplossing. Nu maken fietsers
en wandelaars daar samen gebruik van. Er komt een apart verhard wandelpad
naast het fietspad zodat wandelaars en fietsers gescheiden worden.
Ook op het gebied van communicatie worden stappen gezet. Zo ligt er een plan
om in Bentwoud borden te plaatsen met uitleg over het Bentwoud. Dat gebeurt
uiteraard in de huisstijl van SBB. Er wordt tevens nagedacht over de informatievoorziening via de website. Daar wordt het gebruikersplatform en de vrienden bij
betrokken. Gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk hiervoor namen door te geven
die aan de geplande bijeenkomst (3 oktober) gaan deelnemen. Vanuit het gebruikersplatform neemt Jeannet Strengers of Jan van der Meer aan de bijeenkomst
deel.
In de plaatselijke kranten komt een mededeling van SBB inzake de kabouterweken die in de herfstvakantie plaatsvindt. Dat komt ook op de website van SBB.
Het Bentwoud heeft een kabouter pad en het ligt dus voor de hand dat daar extra
aandacht voor komt. Op 29 oktober vindt de nacht in de nacht plaats. Ook dat is
voor kinderen en op 27 november vindt de kaplaarzentocht plaats. Tenslotte
houdt de Golfbaan Bentwoud op zaterdag 17 september een open dag. De vrienden en het gebruikersplatform zijn uitgenodigd om zich dan te presenteren. Er
worden dan ook vrijwilligers gevraagd die die dag informatie kunnen verstrekken.
Harrie Ramler coördineert een en ander. De secretaris stuurt ter zake een mail uit
naar de leden van het gebruikersplatform.

5. Vragen en mededelingen Vrienden van Bentwoud
 Er zijn veel nieuwe leden met stemrecht en leden zonder stemrecht ingeschreven
gedurende het Bentwoudfestival. De vrienden hebben nu 300 leden waarvan 100
stemgerechtigd.
 De ontwikkelingen rond de N 207 zien er niet gunstig uit. Vanuit de Vrienden zijn
wensen ingebracht onder andere met betrekking tot een goede compensatie voor
het gebied dat door de N 207 verloren gaat.
 De Vrienden hebben besloten om met een eigen kwaliteitsplan te komen.
 Door de model vliegclub wordt meegedeeld dat zij als club lid geworden zijn van
de Vrienden. Dat wordt met applaus ontvangen!
6. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
 Opgemerkt wordt dat de overlast van honden aan het Noordeinde aan houdt.
Daar moet meer aan gedaan worden. Linda kijkt wat zij hiervoor aan extra aandacht kan schenken, wellicht met een persbericht.
 Opgemerkt wordt dat het padenplan in Bentwoud zich in een goede richting ontwikkelt.
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Voorstelt wordt om meer aandacht te besteden en bekendheid te geven aan het
monitoren van de kwadranten in Bentwoud. Ook zouden specialisten kunnen worden uitgenodigd om uitleg en inzicht te geven in de waarnemingen.
Gevraagd wordt naar plannen over het verbreden van de Hoogeveenseweg. Als
gevolg van die verbreding zouden een aantal specifieke oude bomen moeten worden gekapt. Opgemerkt wordt dat deze vraag specifiek thuishoort bij de vereniging Vrienden van het Bentwoud.

7. Presentatie TNO-rapport verzilting en aanleg verlengde Bentwoudlaan
Door middel van een duidelijke presentatie geeft Harm Janssen een helder inzicht in de
constateringen die TNO eerder heeft gedaan rond de verzilting van het Bentwoud. De
aanleg van de verlengde Bentwoudlaan zal het verziltingsprobleem niet oplossen toch
versterken. Zijn analyse biedt dus handvaten voor de vereniging in hun strijd tegen de N
207. Zijn conclusies zijn:
 Het oorspronkelijke Bentwoudplan gaat uit van een peil van 1,70 meter in het
oosten;
 Het oorspronkelijke plan is inmiddels van tafel.
 Een peilverhoging in het westen is nadelig voor het oosten.
 Een weg op het maaiveld is nadelig voor het peil in het oosten.
 De weg zou oost van de 1ste tocht moeten komen.
 De weg moet niet op het laagste punt worden gesitueerd.
 En een weg graven is uit den boze voor het peil binnen Bentwoud.
Afgesproken wordt dat de presentatie aan de secretaris van de Vrienden wordt gemaild.
Tevens wordt besloten om het Hoogheemraadschap voor een volgende vergadering uit te
nodigen om over deze problematiek verder te praten.
8. Pauze
Wijnand schorst de vergadering voor een korte pauze.
9. Ruiterpaden
Linda licht toe dat op 30 augustus overleg heeft plaatsgevonden tussen SBB, de maneges
rond het Bentwoud en ruiters. Er ligt rond het realiseren van ruiterplan een oud plan uit
2014. Dat is niet tot uitvoering gekomen. De provincie heeft zich gericht op het realiseren van de basis inrichting. Ruiterpaden hoort tot de plussen op het basisplan. De Provincie en SBB gaan nu aan de slag met de plussen. In overleg met alle betrokkenen is besloten om op korte termijn een ruiterroute aan te leggen over bestaande paden. Die
route wordt aangegeven met palen waarop een hoefijzer staat. Op de lange termijn gaan
we in gezamenlijkheid met de ruiters en de maneges kijken wat de mogelijkheden zijn
voor een ruiterpad. Hierbij maken we afspraken met de maneges over bijdrage aan aanleg. Bijdrage aan het onderhoud van deze zandpaden. Over twee maanden is er een
nieuw overleg waar we de mogelijkheden voor de lange termijn verder bespreken.
10a. Padenplan
Het boekje met de wandelroutes is klaar. Er komt in het Bentwoud op diverse plekken
een goede kaart waarop alle paden staan aangegeven zoals deze ook in het boekje
staan. De kaart komt ook op de website. Er zijn een aantal opmerkingen over het padenplan gemaakt waar Linda nog naar kijkt.
10b. Stand van zaken aanleg Oostdeel
Omdat de vertegenwoordiger van de Provincie niet op deze vergadering aanwezig kan
zijn, kan ter zake geen verdere informatie worden gegeven.
Uit de mail van Wouter die na de vergadering is rond gestuurd blijkt het volgende:
Ook de aanleg van het Waddinxveense deelgebied is afgerond. Het deel van het 70 ha
grote “compensatiebos” met beplanting en wandelpaden is ook opgeleverd. En de zone
rond het randwegtracé is ook ingeplant. Het randwegtracé zelf is vrijgehouden van beplanting. Het sponsorbos in het Waddinxveense deel zal nog wat groeien.
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10c. Stand van zaken straatnamen
Er is een voorstel gedaan waarover de gemeente nog moet beslissen.
Linda vraagt de vrienden om haar een overzicht te geven van alle straatnamen met enige
achtergrondinformatie waarom die namen zijn gekozen.
10d. Besluit gemeente
Het besluit moet dus worden genomen (zie punt 10.c).
11. Groene verbindingen
Er vindt een presentatie plaats door Alexander Dittmer van de gemeente Alphen aan de
Rijn over de plannen van de gemeente om een nieuwe slopenroute te creëren rond Bentwoud. Door de Rotte te verbinden met Benthuizen en Hazerswoude kan er een nieuwe
groene verbinding ontstaan die het mogelijk maakt om Zuid-Holland verder te ontsluiten
voor reactievaart. Gevraagd wordt om daarbij ook na te denken over voorzieningen voor
kanoërs en suppers.
12. Terugkoppeling handhavingsoverleg
Linda zegt dat SBB een handhavingsoverleg heeft ingesteld met alle handhavers in en
rondom Bentwoud. Hierin worden o.a. de klachten besproken. Op de website van de
vrienden staat precies gemeld wat men moet doen als er klachten zijn. In geval van
acute nood bel je 112 klachten en bij minder acute zaken kun je bij SBB klachten via de
mail melden. Hoe meer signalen er binnen komen hoe beter de handhavers hun werk
kunnen doen.
De model vliegclub meldt dat er regelmatig afval wordt gedumpt en crossmotors op de
fietspaden crossen.
13. Rondvraag
 Opgemerkt wordt dat er te weinig aandacht is voor ouderen. Linda stelt voor dat
de ouderen met een concreet plan komen zodat er een goede discussie kan
plaatsvinden over wat wel of niet noodzakelijk is. Dick zegt dat plan toe.
 Gevraagd wordt waar de tegels zijn gebleven die kinderen gemaakt hebben bij de
start van Bentwoud. En of daar nog iets mee gedaan wordt. Linda zegt dat zij dat
graag zou willen. De tegels waren bij de Provincie opgeslagen maar om onduidelijke redenen uit de opslag verdwenen en vermoedelijk vernietigd.
 Gevraagd wordt of de eik bij het kunstwerk nog terugkomt. Linda zegt dat dat het
geval is.
 Gevraagd wordt op er op diverse plekken fietsstandaards geplaatst kunnen worden. Linda zegt dat dat kan maar wil graag in overleg met de vraagsteller bepalen
waar deze dan moeten komen.
 Gevraagd wordt wanneer de fietstunnel klaar is. Wijnand zegt in november.
 Gevraagd wordt wanneer de bankjes komen. Linda zegt in de week van 12 tot 17
september.
 Gevraagd wordt of er in het hondenbos ook bankjes komen. Linda zegt twee.
 Wijnand geeft aan dat hij van de aannemer van de fietstunnel vernomen heeft dat
het fietspad niet aansluit op het bestaande fietspad dat toegang geeft tot Bentwoud. Linda is daar verbaasd over en neemt daarover contact op met de Provincie.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Wijnand deze eerste aparte vergadering van het gebruikersplatform Bentwoud.
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Nagekomen bericht:
Inmiddels is een mail ontvangen van Wouter den Breems van de Provincie Zuid-Holland
met aanvullende informatie. De inhoud van deze mail maakt onderdeel uit van dit verslag. Daarnaast is uit de mailwisseling tussen de voorzitter en Wouter gebleken dat er 1
bezwaar is ingediend tegen de aansluiting van het fietspad op het Noordeinde. Wouter
zoekt nog uit of dat de aanleg van de weg in de weg staat.
Alfred Lohman, secretaris.
Zoetermeer, 11 september 2016.
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