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1. Welkom, opening en mededelingen
De plaatsvervangend voorzitter (Oscar de Groot) opent de vergadering en heet eenieder
welkom. Hij legt uit dat hij vanavond de vergadering voorzit omdat de voorzitter vanwege werk gerelateerde verplichtingen pas later op de avond aanwezig kan zijn. Vervolgens vraagt hij een minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van Dick Stam. Bij de
vergadering is een dochter van Dick Stam aanwezig.
Rob Daalhoff deelt mee dat de vrienden aan de betrokkenheid van Dick Stam uiting willen geven door het aanschaffen en plaatsen van een bank in Bentwoud.
Linda Groeneveld (SBB) deelt mee dat Staatsbosbeheer aan de plaatsing van de bank
medewerking zal verleden en in goed overleg met de vrienden en de familie een juiste
plaats voor de bank zal bepalen.
De secretaris (Alfred Lohman) deelt mee dat voor deze bijeenkomst de ontwikkeling van
het Landgoed Bentwoud geagendeerd is. Doch van Green Real Estate, de eigenaar en beheerder van het Landgoed, is bericht ontvangen met het verzoek om een presentatie ter
zake in de vergadering van mei te mogen geven. Op dit moment is er niet zoveel te vertellen doch begin 2017 worden nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van het Landgoed. En men wil daar graag informatie over geven en ook hierover van gedachten wisselen met het gebruikersplatform.
Linda Groeneveld geeft aan het jammer te vinden dat het onderwerp nu niet besproken
kan worden. Vanuit Staatsbosbeheer zijn er vragen over de toegankelijkheid van het
Landgoed. Ze zal nu zelf daarover contact opnemen met Green Real Estate.
Siep Eilander adviseert de deelnemers aan het gebruikersplatform de website van het
Landgoed te bezoeken. Daar staat informatie op over het gebouw dat op het Landgoed
gerealiseerd gaat worden. Bij de Vrienden bestaat de indruk dat het gebouw anders vorm
gegeven wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Rob Daalhoff deelt mee dat uit contacten die hij heeft gehad met Kees van Velzen inderdaad de indruk bestaat dat de plannen anders zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Wouter den Breems (PZH) geeft aan dat er sprake moet zijn van een goed inpassingsplan
waar de provincie en de gemeente zich in moeten vinden. De vergunningen die tot nu toe
zijn verstrekt betreffen het landschap zelf.
Heleen Schrier (gemeente Alphen) zegt dat zij binnen de gemeente Alphen aan de Rijn
een en ander zal nalopen en aan het gebruikersplatform zal laten weten wat de huidige
stand van zaken is.
Actiepunt: 17-001
(Noot: per mail heeft Heleen laten weten dat:
Landgoed 1. Het landschap en het kantoor is vergund door de gemeente (Rijnwoude) in
2013. Het landschap is aangelegd maar het kantoor is niet gerealiseerd. De impressie,
zoals op de website van landgoedBentwoud.nl klopt met wat er vergund is.
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Landgoed 2. 1,5/2 jaar geleden is er voor het laatst contact geweest tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn en Green over Landgoed 2. Er is nog niets vergund. Green is
intern bezig met de planontwikkeling.)
Robert Hagendoorn is van mening dat de ontwikkeling van het Landgoed goed gevolgd
moet worden omdat een en ander er toch anders uit ziet dan een aantal jaren geleden
gepresenteerd is. Naar zijn opvatting was het Landgoed in zijn oorspronkelijk opzet groter en de bebouwing meer verweven met de omgeving. Dat ziet er nu anders uit.
Wouter den Breems geeft aan dat de padenstructuur helder is en aangelegd is conform,
de daarover gemaakte afspraken. De onduidelijkheid die bestaat betreft de bebouwing.
De secretaris wijst erop dat het gesprek met Green Real Estate prettig en constructief is
verlopen. Men is zich goed bewust van het bestaan van het gebruikersplatform en wil
deze op een constructieve wijze informeren en betrekken. In goed overleg wordt gewerkt
aan het inplannen van dit onderwerp in de agenda van het gebruikersplatform.
Siep Eilander meldt dat er contacten zijn geweest met gedeputeerde staten over een
werkbezoek aan het Bentwoud. Op basis van die contacten is door gedeputeerde staten
besloten om met een voltallige delegatie op 16 mei 2017 een werkbezoek te brengen aan
het Bentwoud.
2. Actiepunten vergadering 10 november 2016
De secretaris meldt de volgende stand van zaken:
 Actiepunt 16-004: is nog niet gerealiseerd omdat Linda dit nog moet bespreken met
Marjan;
 Actiepunt 16-006: Er is nog geen voorstel ontvangen van de wandelpadencommissie;
 Actiepunt 16-009: daar is wel naar gekeken en er wordt een belijning aangebracht
waardoor de wandelaar weet welke kant hij op moet lopen.
De overige actiepunten zijn allen afgehandeld.
Gevraagd wordt ook wat te doen aan de problematiek van het oversteken op die plek.
Wouter den Breems zegt dat hier om een provinciale weg gaat en dat hij dit intern zal aankaarten.
Actiepunt: 17-002
Siep Eilander meldt dat er vanuit de Vrienden een brief aan de betrokken gemeente is gestuurd over het betrekken van de omwonenden bij de ontwikkeling van dit gebied
(Noordeinde). De gemeente heeft in een reactie laten weten daartoe geen aanleiding te zien.
De plaatsvervangend voorzitter deelt mee dat recentelijk een gesprek heeft plaatsgevonden
tussen het bestuur van de Vrienden en het dagelijks bestuur van het gebruikersplatform. Het
gesprek was nodig om onduidelijkheden op te lossen die kunnen ontstaan nu de Vrienden en
het gebruikersplatform een eigen rol binnen het Bentwoud hebben. Er is in 2016 een convenant opgesteld dat een scheiding aanbrengt tussen de Vrienden en het gebruikersplatform.
Op basis van het gesprek is een stuk opgesteld (GPB 17-01) waarin vastgelegd is hoe de rollen en relatie tussen de Vrienden en het gebruikersplatform zijn.
De secretaris geeft aan dat er zich soms zaken aandienen waarbij niet altijd direct duidelijk is
of dit bij de Vrienden thuishoort of bij het gebruikersplatform. In sommige emails wordt soms
niet duidelijk aangeven wat het probleem is of wat men wil aankaarten. In het aan de deelnemers van het gebruikersplatform en onder de leden van de Vrienden van het Bentwoud verspreide stuk staat omschreven wat de rol, relatie en taken zijn. In veel gevallen zal er contact
zijn tussen het bestuur van de Vrienden en het dagelijks bestuur van het gebruikersplatform.
Veel zaken zullen terecht komen bij het gebruikersplatform. Andere zaken bij de Vrienden. De
betrokken secretarissen zullen, steeds in goed overleg, proberen onduidelijkheden te voorkomen en aan degene laten weten waar iets besproken of behandeld zal worden.
3. Bespreken kaart oriëntatieborden
Linda Groeneveld deelt mee dat het oriëntatiebord nog niet gereed is. Dat heeft te maken met
de ondergrond waarop de kaart moet worden aangebracht. Dit was voor Staatsbosbeheer niet
bruikbaar genoeg. Er komt een betere ondergrond en die moet eind januari gereed zijn. Dan
kan men de kaart van het Bentwoud erop aanbrengen. Het ontwerp van die kaart wordt nog
voorgelegd aan het gebruikersplatform. Maar in deze vergadering kan het gebruikersplatform
alvast haar wensen naar voren brengen.
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Robert Hagendoorn zegt dat in het oostelijk deel van het Bentwoud wandelaars nog weleens
staan te twijfelen welke richting men moet lopen. Dat lijkt te liggen aan het ontbreken van de
benodigde paaltjes.
Linda Groeneveld zegt dat dat op termijn opgelost wordt.
De plaatsvervangend voorzitter vraagt of bezoekers ook de beschikking krijgen over een opvouwbare kaart die men dan tijdens het wandelen kan raadplegen?
Linda Groeneveld deelt mee dat dat de bedoeling is. Spreker stelt voor dat het gebruikersplatform, tijdens de pauze, suggesties, verbeteringen en wensen op een lijst kan schrijven die
Staatsbosbeheer dan gaat gebruiken bij het maken van de nog aan het gebruikersplatform
voor te leggen kaart.
4. Bespreken extra wandelpaden en banken
Linda Groeneveld legt uit dat met de wandelpadencommissie gesproken is over de besteding
van de vrijkomende gelden van de Gemeente Alphen aan de Rijn voor wandelpaden in het
oostelijk deel van het Bentwoud. De diverse gesprekken hebben geleid tot een voorstel waar
de commissie zich in kan vinden. Zij legt uit waar deze wandelpaden zullen komen. De commissie wil ook graag nog een extra wandelpad laten aanleggen bij het Landgoed Bentwoud
maar uit berekeningen blijkt dat dat wandelpad niet gefinancierd kan worden. Daarom is
voorgesteld om dit op een alternatieve manier op te lossen. Aan de overzijde van het fietspad.
Wouter den Breems stelt voor om een prioriteitenlijst op te stellen en dan aan aannemers te
vragen welke bedragen zij offreren om dit prioriteitenlijstje te realiseren. Dan wordt snel duidelijk of het extra wandelpad wel of niet te financieren is.
Linda Groeneveld vindt dat een goed voorstel en zal op basis daarvan om offertes vragen.
Vervolgens laat Linda Groeneveld zien waar de extra banken en picknicktafels geplaatst zouden kunnen worden. Het voorstel voor het toegankelijk maken van banken voor mensen met
een rolstoel, neemt Linda Groeneveld mee. Zij merkt daarbij tevens op dat ook overwogen
wordt om een rolstoelvriendelijke tafel in het Bentwoud te plaatsen. Dat gebeurt dan op een
locatie die voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar is.
5. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
Linda Groeneveld deelt mee dat haar kantoorlocatie gewijzigd is. Dat heeft te maken met de
overname van Staatsbosbeheer van Groenservice Zuid Holland. Zij werkt nu vanuit de werkschuur Rottemeren/Bentwoud in Bleiswijk.
Spreker geeft aan dat over de aanleg van het ruiterpad overeenstemming bestaat met de gebruikers. Inmiddels zijn daarvoor de noodzakelijke palen in het Bentwoud aangebracht. De
groep vrijwilligers is bezig de palen te schilderen en van een duidelijke aanduiding te voorzien. Er worden ook nog borden aangebracht over het gebruik van de ruiterpaden.
Spreker deelt mee dat besloten is om een hondenpoepbak te plaatsen bij het hondenbos om
daarmee de overlast aan hondenpoep in te perken. Met de betrokken aannemer zijn afspraken gemaakt over het regelmatig legen van deze prullenbak. Spreker maakt nog eens duidelijk dat het hier om een uitzondering gaat want het algemene beleid in het Bentwoud is: geen
prullenbakken.
Spreker zegt dat er binnenkort een uitnodiging komt voor een nieuw communicatieoverleg
waarin ook gesproken wordt over een portal voor het gebruikersplatform.
Spreker merkt op dat er door Tennet schermen zijn geplaatst om de padden weg te houden
uit het gebied waar straks de werkzaamheden rond de hoogspanningsmasten plaats moeten
vinden. Echter het plaatsen heeft te laat plaatsgevonden. Daardoor kreeg Tennet geen toestemming om met het rooien van de locaties te starten. Daar mogen ze pas eind januari mee
beginnen waardoor de werkzaamheden vertraagd zijn en de uiteindelijke bouw pas rond de
zomer zal starten.
Spreker geeft tenslotte aan dat de gemeente Zoetermeer nog niet de toegezegde ijsvogelwanden heeft geplaatst. Daar zijn twee plekken voor. De reden hiervoor is haar niet bekend.
Heleen Schrier meldt dat dat te maken heeft met de benodigde vergunningen wat voortvloeit
uit de door de gemeente Zoetermeer voorgestelde constructie.
Boukelien Bos (SBB) deelt mee dat er met betrekking tot de Bentwoudlaan twee ontwerpvarianten op tafel liggen welke aan het eind van de maand januari in de stuurgroep zullen worden
besproken. Het is de bedoeling dat er een informatieavond wordt georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Dat wordt georganiseerd door de provincie. Zij raadt het gebruikersplatform aan die informatieavond te bezoeken.
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5. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
Opgemerkt wordt dat in een regionaal dagblad een artikel is verschenen over de gerealiseerde
fietsbrug. In dat artikel wordt gewaarschuwd voor de zeer onveilige situatie waarmee fietsers
geconfronteerd worden als zij deze fietsbrug willen gebruiken. In het artikel wordt beklemtoond dat hier ongelukken kunnen gebeuren. Naar het oordeel van deelnemers van het gebruikersplatform zouden waarschuwingsborden moeten worden geplaatst en fietsers geadviseerd moeten worden om via de fietstunnel te reizen of de brug te gebruiken die verderop bestaat. De deelnemers van het gebruikersplatform wijze erop dat de fietsknooppunten route
over de fietsbrug gaat en ook die route moet dus hierop aangepast worden.
Wouter den Breems zegt dat de problematiek bekend is en dat er waarschuwingsborden zullen worden geplaatst.
Actiepunt: 17-003
Heleen Schrier deelt mee dat zij naar de fietsknooppuntenroute zal kijken en bezien wat daar
nog aan gedaan kan worden.
Actiepunt: 17-004
Robert Hagendoorn merkt op dat bij het benzinestation aan de omleidingsweg bomen zijn
weggehaald. Hij vraagt of de kans bestaat dat daar nieuwe bomen worden geplaatst.
Wouter den Breems deelt mee dat dat niet waarschijnlijk is vanwege leidingen die daar aangelegd zijn.
Jeannet Strengers geeft aan dat het fietspad bij het Schravenwildertpad erg smal is en wandelaars en fietsers elkaar daar tegenkomen wat soms tot gevaarlijke situaties leidt. Is er een
mogelijkheid om wandelaars en fietsers te scheiden?
Linda Groeneveld zegt dat die mogelijkheid er niet is en dat gebruikers van het fietspad met
elkaar rekening moeten houden zoals dat overal in het Bentwoud moet.
Kees Bot vraagt of er in het voorjaar nog een feestelijke opening plaats vindt van de realisatie
van de nieuwe fietspaden in het oostelijk deel van het Bentwoud? Hij wil daar in de wijkkrant
te zijner tijd aandacht aan besteden.
Wouter den Breems antwoordt dat dat zeker de bedoeling is.
6. Landgoed Bentwoud
De bespreking is uitgesteld tot de bijeenkomst van het gebruikersplatform in mei.
7. Terugkoppeling informatieavond besteding Driehoek
De secretaris wijst naar het verslag dat van deze bijeenkomst gemaakt. De opkomst was onverwacht hoog en de gemeente Zoetermeer heeft meegedeeld dat er nog een tweede informatieavond georganiseerd gaat worden. De omwonenden van de Driehoek hebben op deze
avond hun wensen en suggesties aan de gemeente Zoetermeer kenbaar gemaakt rond de
voorstellen die de gemeente die avond gepresenteerd heeft. Spreker zegt dan ook benieuwd
te zijn wat de gemeente hiermee doet en of dat aanleiding is om de voorstellen nog aan te
passen want de besteding van de vrijkomende gelden is in een raadsbesluit vastgelegd.
8. Vaststellen verslag gebruikersplatform 19 november 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de tekst en inhoud van het verslag. Het verslag wordt
dan ook definitief vastgesteld.
9. Rondvraag
Gevraagd wordt wat er gebeurd met het pad dat tussen de twee begrazingsvelden ligt. Verdwijnt dat of blijft dat?
Linda Groeneveld deelt mee dat het om twee aparte gebieden gaat en er dus geen reden is
om het pad weg te halen.
Vanuit de modelvliegclub wordt gemeld dat de twee bomen aan de ingang van het pad naar
de club verwijderd worden en dat er slechts één nieuwe boom terug geplaatst wordt.
Linda zegt toe dat zij dit uitzoekt want er zouden twee nieuwe bomen geplaatst worden.
Actiepunt: 17-005
Wouter den Breems deelt mee dat het asfalteren van de fietspaden bij Waddinxveen in februari plaats vindt en begin maart klaar moet zijn.
Linda Groeneveld zegt dat zij dan tegen die tijd een fietsexcursie gaat organiseren.
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Wouter den Breems deelt vervolgens mee dat dit zijn laatste vergadering is die hij bij het gebruikersplatform bij woont. Formeel is de provincie nu klaar met het Bentwoud en is het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Zijn werk zit er dus nu op.
De plaatsvervangend voorzitter dankt Wouter voor zijn deelname, inbreng en deskundigheid.
Ook Linda Groeneveld dankt Wouter voor zijn inbreng, deskundigheid en enthousiasme. Het
Bentwoud is daar in de loop der jaren ook steeds beter van geworden.
Opgemerkt wordt dat Boa’s nogal eens met hun auto over de struinpaden rijden als het flink
geregend heeft en de paden dus goed nat zijn. Dan zijn de paden niet meer bruikbaar. Gevraagd wordt om dit te vermijden en de Boa’s daarop te wijzen.
Linda Groeneveld zegt dit te zullen bespreken met de Boa’s maar het is niet altijd te vermijden. Zeker niet wanneer overtreders worden waargenomen.
Actiepunt: 17-006
Wil van de Hoven vraagt om beter rekening te houden met de waarnemingsplekken voor vegetatie. Het lijkt dat die soms niet voldoende beschermd worden.
Linda Groeneveld antwoordt dat deze worden gemonitord maar ze liggen wel in begrazingsgebieden en op termijn zijn het ook gewoon begrazingsgebieden. Op den duur verdwijnen deze
dus.
Marjan Sieben vraagt wanneer de overstappen in het moerasgebied worden gerealiseerd?
Linda Groeneveld deelt mee dat deze besteld zijn. Ze gaat na wanneer deze geplaatst kunnen
worden.
Actiepunt: 17-007
Marjan Sieben vraagt of er nog een opvolger komt voor Wouter den Breems.
Boukelien Bos antwoordt dat de provincie bij de doorontwikkeling en het beheer van het Bentwoud betrokken is maar op en andere wijze en dus kunnen er ook andere vertegenwoordigers
bij het gebruikersplatform aanwezig zijn als dat nuttig en nodig is.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit de plaatsvervangende voorzitter onder dankzegging de vergadering en wenst eenieder een goede thuisreis toe.
Zoetermeer, 2 februari 2017.
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