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1. Welkom, opening en mededelingen
De voorzitter, Wijnand Goudzwaard, opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij
geeft aan dat een vertegenwoordiger van de Gemeente Zoetermeer in de loop van de
vergadering aanwezig zal zijn. De agenda wordt daarop tijdens de vergadering
aangepast. Daarnaast zal Tennet een presentatie verzorgen.
2. Actiepunten vergadering 8 september 2016
De voorzitter deelt mee dat een aantal actiepunten zijn uitgesteld naar een volgende
vergadering. Het betreft:
 De uitnodiging aan de firma Zeeman;
 Een presentatie over waarnemingen in Bentwoud;
 Een uitnodiging aan het Hoogheemraadschap inzake de verzilting.
Actiepunt: 16-001
Verder worden de actiepunten wandelpad ouderen, overlast honden Noordeinde,
fietsstandaards behandeld bij agendapunt 3.
Kappen oude bomen Hoogeveenseweg
Wouter den Breems (PZH) deelt mee dat getracht wordt om deze bomen te laten staan
en niet te kappen. Maar daar kan op dit moment nog geen zekerheid op gegeven
worden.
Vanuit de modelvliegclub wordt gezegd dat men van de aannemer heeft begrepen dat er
een duiker wordt aangelegd waar de leidingen doorheen gelegd worden zodat de bomen
niet verwijderd hoeven te worden.
Aansluiting voetpad tunnel
Wouter zegt dat in het plan hierin niet is voorzien. Het plan wordt hierop niet aangepast.
Het wordt dus struinen of gebruik maken van het fietspad.
Leuningen voetgangers- en fietsbrug
Wouter deelt mee dat de aannemer bezig is de leuningen aan te brengen. De wijze
waarop dit geschiedt staat op de tekening die onder de gebruikers verspreid is. De tunnel
en de voetgangers- en fietsbrug worden op 2 december feestelijk geopend. Gevraagd
wordt of de treden nog verbreed worden. Wouter antwoordt dat dat niet het geval is.
Gevraagd wordt of de voetgangers- en fietsbrug nog een kleur krijgt. Dat is niet het
geval. Vervolgens wordt door Wouter aan gegeven dat de aannemer aan de slag gaat
met het aanleggen van het fietspad in het Waddinxveens deel. Het fietspad wordt
aangesloten op de rotonde. Er was hier tegen een bezwaar ingediend maar er is met
bezwaarmaker gesproken en bij de inpassing wordt met de bezwaren zoveel mogelijk
rekening gehouden.
Vanuit de vrienden wordt opgemerkt dat de aansluiting als redelijk gevaarlijk wordt
ervaren en dat om die reden ook een brief hierover is gestuurd. Een en ander heeft te
maken met de toekomstige N207. Wouter zegt dat daar later naar gekeken zal worden

wanneer er sprake is van het realiseren van de N207. De provincie betrekt de
opmerkingen van de vrienden bij de discussie over de N207.
3. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
Linda Groeneveld (Staatsbosbeheer) zegt een aantal andere actiepunten te zullen
behandelen.
Fietsstandaards
In overleg met Marjan is gekeken waar de fietsstandaards geplaatst moeten worden. Die
locaties zijn bekend en zijn op een kaart aangegeven. De fietsstandaards kunnen door de
aannemer aangelegd worden of door de beheers groep. Die keuze moet nog gemaakt
worden. Besloten wordt om de kaart met het verslag mee te sturen.
Actiepunt: 16-002
Overlast honden Noordeinde
Er wordt gecontroleerd door de BOA en er worden regelmatig bekeuringen uitgedeeld. De
overlast lijkt wat minder te worden. Het is bij de BOA bekend op welke tijdstippen de
overlast het grootst is en daar speelt hij dan ook op in.
Sponsorbos
Linda deelt mee dat op woensdag 9 november in het sponsorbos met medewerking van
ASN 1200 bomen zijn geplant. Binnenkort worden er in het kinderbomenbos ook nog
bomen geplant met hulp van sponsors. Verder zijn er contacten met bedrijven zoals
Arriva, Nationale Nederlanden en Dille en Kamille die ook willen sponsoren. Daarvoor
wordt een extra stuk grond (8 hectare) gereserveerd en naar verwachting worden in
maart 2017 bomen gepland.
Kabouterweek
Verder deelt Linda mee dat de Kabouterweek een succes is geworden. Er was veel en
eigenlijk te veel belangstelling waardoor het een beetje chaotisch is verlopen. Er wordt
nog met Roest gesproken en de aanpak geëvalueerd om verbeteringen aan te brengen.
Oriëntatiepanelen
Staatsbosbeheer is bezig met de oriëntatiepanelen. Daarvoor is een print (kaart)
beschikbaar. Afgesproken wordt om het concept van deze kaart in de volgende
vergadering te bespreken.
Actiepunt: 16-003
Bank Siep in Bentwoud
Op 10 december 2016 vindt om 14.00 uur de onthulling plaats van de bank voor Siep
Eilander als dank voor zijn voorzitterschap van het gebruikersplatform van de afgelopen
jaren. Waar de bank moet komen wordt nog overleg gepleegd. Dat heeft te maken met
de bomen die bij de bank geplaatst worden.
Knooppuntennetwerk
Inmiddels zijn ook in het Bentwoud palen geplaatst in verband met het
knooppuntennetwerk voor wandelaars en fietsers. Er komen ook overzichtsborden.
De voorzitter vraagt of het mogelijk is om het knooppuntennetwerk ook op de website
van de Vrienden te plaatsen. Linda antwoordt dat er een kaart bestaat welke je door
middel van een link kunt downloaden. Linda zal hierover overleg plegen met Marjan.
Marjan zal als beheerder de mogelijkheden bekijken.
Actiepunt: 16-004
Wandelpad voor ouderen
Linda zegt dat zij met Dick Stam de situatie rond het gewenste wandelpad voor ouderen
heeft bekeken. Tijdens deze schouw hebben Linda en Dick ook met gebruikers
gesproken. Daarbij zijn de volgende conclusies getrokken:
 In het algemeen liggen de wandelpaden in hun hoedanigheid (gebroken puin pad)
er goed bij. Het wandelpad langs het Joost van der Eijk pad kent een aantal
minder goede plekken (stuk bol, een paar plekken bobbelig).
 Voor mensen die goed ter been zijn is het wandelpad goed te belopen.
 Voor mensen met een rolstoel (niet elektrisch) en een rollator is het wandelpad te
zwaar om te lopen. Zij kiezen het fietspad.
 Voor mensen die moeilijk lopen (bv. i.v.m. artrose) is het wandelpad minder
prettig om te lopen. Zij kiezen het fietspad.



Op drukke tijden vinden mensen het niet prettig om op het fietspad te lopen.
Verder geeft Dick vanuit zijn ervaring aan dat:
 Bij langdurig droog weer (stof) en veel regen (plassen) kiest de wandelaar het
fietspad.
 In de avond kiezen wandelaars het fietspad i.v.m. de verlichting.
Dick blijft van mening dat het wandelpad geasfalteerd moet worden. In Bentwoud zijn er
nauwelijks voorzieningen voor ouderen. Er wordt nu al jaren over gesproken en er zijn
extra financiële middelen beschikbaar. Dus lijkt nu het moment aangebroken om deze
wens te effectueren.
Mevrouw Van Bemden (Gemeente Zoetermeer) geeft aan dat er een raadsbesluit ligt
rond de besteding van extra vrijgekomen middelen. Besloten is om bij het DSO-terrein
een windsingel aan te brengen, een apart fietspad aan te leggen bij de aansluiting bij
DSO, een extra voetpad aan te leggen bij de Oostkade, het losloopgebied bij Oosterheem
op te heffen en extra voorzieningen aan te brengen in het speelbos. Qua planning wordt
de windsingel nog dit jaar aangebracht en is er op 15 november een bijeenkomst voor de
bewoners van Oosterheem over het opheffen van het losloopgebied. En daarnaast komt
er ook een inloopavond voor de andere maatregelen. Zo ligt er nog een idee over het
aanleggen van een ijsvogelwand en daar zou het gebruikersplatform een advies over
kunnen geven onder andere over de locatie waar die wand geplaatst zou kunnen worden.
Dick Stam vindt dat de gemeente Zoetermeer ook naar zijn voorstel zou moeten kijken.
De voorzitter vraagt mevrouw Schrier toelichting te geven op de besteding van de extra
vrijgekomen middelen van de gemeente Alphen aan de Rijn.
Mevrouw Schrier zegt dat de gemeente Alphen aan de Rijn de gelden voor een deel heeft
besteed aan de Bentwoud festival en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Daarnaast wil
de gemeente het geld aanwenden voor wandelpaden in het oostelijk deel, bankjes en
voor een betere en extra ontsluiting van Boskoop met het Bentwoud. Zij vraagt wie van
het gebruikersplatform wil meedenken over de plaatsing van de bankjes. Daarvoor geven
Robert Hagendoorn, Jan v.d. Meij, Wijnand v.d. Bosch en Jeannet Strengers zich op.
De voorzitter stelt vast dat nu goed in beeld is wat er aan opvattingen zijn rond de
besteding van de extra middelen door de gemeente Zoetermeer en de gemeente Alphen
aan de Rijn. Staatsbosbeheer tracht nu te analyseren waar voorkeur voor bestaat. En
dan gaat het om de voorkeur voor het plan van Dick of het aanleggen van wandelpaden
in het oostelijk deel.
Robert Hagendoorn is van mening dat de ontwikkeling van het oostelijk deel prioriteit
moet hebben willen we de bewoners van Boskoop en Waddinxveen meer kunnen
betrekken bij het gebruik van het Bentwoud. Onduidelijk blijft wel waar de extra
ontsluiting bij Boskoop gaat komen en hoe daar de wandelpaden op moeten aansluiten.
De voorzitter stelt vast dat, na discussie, het overgrote deel van de aanwezigen de keuze
ondersteunen om wandelpaden in het oostelijk deel aan te leggen.
Linda zegt dat zij die wens verwerkt in een voorstel die zij in de volgende vergadering op
tafel zal leggen waarbij zij dan ook gekeken heeft naar de extra ontsluiting bij Boskoop
(Karwei). Tevens zal daarbij gekeken worden naar mogelijkheden om enkele plekken
toegankelijk te maken voor ouderen en invaliden. Nu zijn alleen de parkeerplaatsen
bereikbaar. Het voorstel brengt zij daarnaast ook in bij de wandelpadencommissie (Cor,
Ton, Jeannette en Jan van der Meij).
Actiepunt: 16-005
Robert Hagendoorn vraagt of Staatsbosbeheer nog iets gaat doen aan de geconstateerde
slechte plekken van een aantal wandelpaden.
De voorzitter concludeert dat het wellicht raadzaam is dat de wandelpadencommissie
naar alle wandelpaden kijkt en alle slechte plekken inventariseert en daarvoor een
verbetervoorstel doet.
Actiepunt: 16-006
4. Doorontwikkeling Bentwoud
De voorzitter meldt dat Jan Vrielink van Staatsbosbeheer informatie zal geven over de
verdere ontwikkeling van het Bentwoud.

Jan Vrielink legt uit dat Staatsbosbeheer nadenkt over hoe het gebied nog
aantrekkelijker kan worden gemaakt en meer bezoekers gaat trekken. Daarbij wordt
onder meer gezocht naar recreatieve mogelijkheden in combinatie met kansrijke
zakelijke perspectieven (denk aan horeca). Staatsbosbeheer gaat ondernemers
uitnodigen voorstellen te doen, die uiteraard moeten aansluiten bij het karakter van het
Bentwoud. Afhankelijk van de voorstellen zal worden nagedacht over voorzieningen als
(aansluitpunten voor) elektriciteit, water en riolering (sanitair). Er wordt over deze
verdere doorontwikkeling met de betrokken gemeentes gesproken en er is een
begeleidingsgroep waarin ook de gebruikers zijn vertegenwoordigd. In het
bestemmingsplan zijn enkele recreatie concentratiepunten (RCP) gereserveerd als
mogelijke locaties voor bijvoorbeeld horeca. Maar omdat het Bentwoud nog geen echt
bos is, zal er vanuit de ondernemers nog niet direct belangstelling zijn om zich hier
(langdurig) te gaan vestigen. Staatsbosbeheer denkt er dan ook over na om activiteiten
in het Bentwoud mogelijk te maken. Daar wil men in 2017 een start mee maken.
Vervolgens denkt men in 2017 een uitvraag doen onder ondernemers om te kijken hoe
de belangstelling is en wat voor soort initiatieven men in Bentwoud wil ontwikkelen.
Hans Heupink (provincie Zuid-Holland) benadrukt dat de bestaande kaders uitgangspunt
zijn. Dat SBB en Provincie kiezen voor deze gefaseerde uitvraag. En daarbij in eerste
instantie vooral insteken op tijdelijke activiteiten/voorzieningen om flexibiliteit te houden
en goed in te kunnen spelen op enerzijds de groei van het Bentwoud en anderzijds de
zich nog ontwikkelende behoeften van huidige en toekomstige gebruikers.
De voorzitter denkt dat het goed is dat het gebruikersplatform hierbij betrokken wordt.
En nodigt Staatsbosbeheer dan ook uit om in de vergadering van 11 mei 2017 haar
opvattingen en ideeën met het gebruikersplatform te bespreken. Verder vraagt hij het
gebruikersplatform om ook zelf na te denken over deze doorontwikkeling.
Actiepunt: 16-007
5. Vragen en mededelingen Vrienden van het Bentwoud
De voorzitter stelt vast dat in het half uur voorafgaand aan de vergadering van het
gebruikersplatform voldoende informatie is verstrekt en behandeling daarvan op dit
moment niet nodig is.
6. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
De voorzitter geeft het woord aan Marian v.d. Wel.
Marian v.d. Wel legt uit dat zij les geeft bij de sportvereniging NAS en een training geeft
sportief wandelen en wandelbootcamp. Voor die training die in het Bentwoud plaatsvindt,
bestaat behoefte aan trimtoestellen. Zij vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om
trimtoestellen te plaatsen.
Linda legt uit dat het inrichtingsbudget volledig besteed is en dat het realiseren va
trimtoestellen alleen kan als daarvoor middelen kunnen worden gevonden of voor
simpele oplossingen wordt gekozen. Zij vraagt Marian met concrete voorstellen te komen
zodat kan worden bekeken of bijvoorbeeld de vrijwilligers beheers-groep een oplossing
kan bieden.
7. Besteding meevaller Driehoek
Dit is besproken bij de behandeling van agendapunt 3.
8. Plaatsen 380 KV-masten in Bentwoud
De voorzitter vraagt de vertegenwoordigers van Tennet en de betrokken aannemer een
uitleg te geven over de plaatsen van zogenaamde 380 KV-masten in Bentwoud.
Door middel van een presentatie wordt uitgelegd dat de bestaande masten in 2018
worden weggehaald. Men is nu bezig met het voorbereiden van het plaatsen van nieuwe
masten die oostelijk van de hsl-lijn geplaatst worden. Daarmee komt een nieuwe
verbinding tot stand tussen Zoetermeer en Beverwijk. In de presentatie wordt uitgelegd
hoe men deze werkzaamheden gaat verrichten, wat dit voor de natuur betekent en welke
maatregelen men neemt om na de plaatsing de natuur weer terug te brengen in haar

oorspronkelijke status. Voor informatie is de volgende site beschikbaar:
www.randstad380kv.nl.
Op een vraag ter zake deelt Tennet nog mee dat er in de bliksemdraden van de nieuwe
verbinding vogelbeschermingsspiralen (“varkenskrullen”) worden gemonteerd zodat deze
beter zichtbaar zijn en het aantal draadslachtoffers zal beperken.
9. Vaststellen verslag gebruikersplatform 8 september 2016
De voorzitter vraagt vanwege de tijd om opmerkingen over het verslag per mail aan de
secretaris te sturen.
10. Rondvraag
Jeannet Strengers vraagt om in het oostelijk deel borden te plaatsen aan de hand
waarvan bezoekers kunnen zien dat men een privéterrein betreedt. Linda antwoordt
daarnaar te zullen kijken. Staatsbosbeheer wil het plaatsen van dergelijke borden alleen
doen op plaatsen waar dat echt nodig is.
Actiepunt: 16-008
Jan v.d. Meer vraagt of het 100.000 hectareplan gevolgen heeft voor het Bentwoud.
Linda legt uit dat dat niet het geval is.
Connie Kruidhof vraagt of men erop kan letten dat op borden goed Nederlands wordt
gebruikt. Linda antwoordt zich bewust te zijn dat het taalgebruik op sommige borden
aangepast zou moeten worden. Bij vervanging zal daar goed op gelet worden.
Jan v.d. Meij vraagt hoe de informele toegang vanuit het Noordeinde er feitelijk uit gaat
zien. Zowel Wouter als Linda antwoorden dat zij naar de situatie zullen kijken.
Actiepunt: 16-009
Rob Daalhoff vraagt wat er gedaan wordt aan de hondenpoep in het hondenbos. Linda
antwoordt dat er een bord geplaatst wordt waar de bezoekers gewezen worden op de
regels die hier moeten gelden.
De secretaris vraagt wie bereid is Jeannet te vervangen in het communicatieplatform.
Robert Hagendoorn is daartoe bereid.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.
Zoetermeer, 15 november 2016.
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Inhoud
Voor een volgende vergadering worden uitgenodigd:
Zeeman, Hoogheemraadschap en inzake
waarnemingen
De kaart met fietsstandaard locaties wordt met het
verslag meegestuurd
De kaart voor de oriëntatieborden wordt besproken op
de volgende vergadering
Linda overlegt met Marjan over het plaatsen van een
link op de website inzake het knooppuntennetwerk
Het voorstel om extra wandelpaden in het oostelijk
deel aan te leggen wordt besproken in de volgende
vergadering en voor advies gestuurd aan de
wandelpadencommissie
De wandelpadencommissie doet een voorstel voor het
oplossen van slechte plekken op wandelpaden
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De doorontwikkeling van Bentwoud wordt besproken in
de vergadering van 11 mei 2017. SBB komt met een
voorstel
Linda bekijkt de mogelijkheid om borden privéterrein
te plaatsen
Linda en Wouter bekijken de situatie rond de informele
toegang bij het Noordeinde
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