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1. Welkom, opening en mededelingen
Wijnand Goudswaard opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij zegt dat er tussen hem en Oscar de Groot overleg is geweest. Samen hebben zij besloten om het voorzitterschap definitief bij Oscar te leggen. Vanaf nu functioneert Oscar dus als voorzitter
en blijft Wijnand als vice voorzitter verbonden aan het Gebruikersplatform en blijft lid
van het dagelijks bestuur.
Heleen Schrier (gemeente Alphen a/d Rijn) deelt mee dat haar collega Patrick Dongelmans eveneens deel gaat nemen aan de bijeenkomsten van het Gebruikersplatform en
dat, vanuit de gemeente Alphen aan de Rijn, zij wisselend aanwezig zullen zijn.
De voorzitter meldt dat het nog steeds de bedoeling is om op de vergadering van mei
een uitleg te krijgen van de ontwikkelingen bij het Landgoed Bentwoud. Verder meldt hij
dat op 16 mei het College van Gedeputeerde Zaken van de provincie Zuid-Holland een
werkbezoek brengt aan het Bentwoud. Bij de voorbereiding daarvan zijn de Vrienden en
het Gebruikersplatform betrokken.
De secretaris deelt mee van de Gemeente Zoetermeer bericht te hebben gekregen dat zij
niet aanwezig zijn bij deze vergadering. Op korte termijn wordt de secretaris op de
hoogte gesteld van de definitieve plannen die de gemeente Zoetermeer met de driehoek
voor heeft.
Linda Groeneveld (Staatsbosbeheer) zegt dat in goed overleg met de familie van Dick
Stam een boom is geplant en dat de kinderen daar ook gedenkstenen bij geplaatst hebben.
In reactie daarop deelt Siep Eilander mee dat de Vrienden geld hebben ingezameld om
daarmee een bank te bekostigen die in het Bentwoud, ter nagedachtenis aan Dick, op 20
mei geplaatst zal worden. Verder merkt Siep Eilander op dat de Vrienden op 25 juni een
“Bentwoud Buitendag” organiseren. Het wordt een laagdrempelig, kleinschalig evenement waar eenieder aan kan meewerken. Hij roept leden van het Gebruikersplatform dan
ook op zich hiervoor aan te melden bij de Vrienden. Het evenement is vooral een publieksactiviteit.
Opgemerkt wordt dat op 25 juni 2017 de Atletiekvereniging A.V.’47 die dag ook een evenement organiseert.
Linda Groeneveld zegt dat dit geen probleem hoeft te zijn omdat het evenement van de
atletiekvereniging in het oostelijk deel plaatsvindt en het evenement van de Vrienden in
het westelijk deel.
Rob Daalhoff vraagt of er een deelnemersverzekering moet worden afgesloten voor het
evenement dat door de Vrienden wordt georganiseerd.
Linda Groeneveld antwoordt dat het een evenement van de Vrienden is en de Vrienden
ook het risico dragen. Die afweging moeten de Vrienden dus maken.
Jeannet Strengers vraagt of voor het evenement ook een geluidsinstallatie zal worden
gebruikt.
Rob Daalhoff deelt mee dat het niet de bedoeling is om een geluidsinstallatie in te huren.
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2. Actiepunten vergadering 12 januari 2017
Actiepunt 16-006: oplossen slechte plekken
Linda Groeneveld deelt mee nog geen voorstel te hebben gekregen. Zij zal navraag doen
bij Cor Groenendijk wat nodig en noodzakelijk is.
Actiepunt 17-002: onveilige oversteekplaats Noordeinde
Linda Groeneveld geeft aan dat er naar een oplossing toegewerkt wordt. Een en ander
heeft ook te maken met de aanleg van de nieuwe fietspaden in het oostelijk deel. Voor
wat betreft de namen voor deze nieuwe fietspaden deelt Linda mee dat deze nog door
het college moeten worden vastgesteld.
Actiepunt 17-003: waarschuwingsborden bij fietsbrug
Opgemerkt wordt dat inmiddels aanpassingen hebben plaatsgevonden aan de fietsknopenpuntenroute. Deze loopt niet langer over de fietsbrug maar gaat nu door de tunnel.
Er staan echter nog geen waarschuwingsborden waarin fietsers geadviseerd worden om
niet met de fiets over deze brug te gaan. Linda Groeneveld zegt toe hierover contact te
zullen zoeken met Wouter den Breems (Provincie Zuid-Holland).
Actiepunt 17-005: bomen bij de modelvliegclup
Opgemerkt wordt dat de bomen er nog staan en niet bekend is wanneer deze verwijderd
worden. Linda Groeneveld zegt dit te zullen nagaan en ook na te vragen of er een of
twee bomen teruggeplaatst worden.
Jeannet Strengers vraagt of er nog een extra wandelpad wordt aangelegd.
Linda Groeneveld zegt dat het de bedoeling is om een extra wandelpad aan te leggen.
Deze staat nog niet op de kaart maar dat komt wel.
3. Problematiek Woudloperspad
De voorzitter geeft het woord aan Boukelien Bos (Staatsbosbeheer).
Boukelien Bos geeft aan bekend te zijn met de brieven die de Vrienden en de Atletiekvereniging A.V.’47 hebben gestuurd over de plaats van het recreatieconcentratiepunt (RCP).
De plaats daarvan staat echter niet vast. Maar om ervoor te zorgen dat er ook financiën
daarvoor beschikbaar zijn, moest een en ander in de begroting opgenomen worden.
Daarvoor is het nodig om dan aan te geven aan welke plaats men denkt. Zodra duidelijk
is dat de financiering geregeld is komt er een voorstel waarbij een definitieve keuze van
de plaats gemaakt kan worden. Die keuze wordt voorgelegd aan het Gebruikersplatform.
Rob Daalhoff vraagt of het recreatieconcentratiepunt in het bestemmingsplan is opgenomen?
Jeannet Strengers merkt op dat de bewoners hebben ingesproken en dat die inspraak ervoor gezorgd heeft dat het recreatieconcentratiepunt nu gesitueerd is op de plek waar nu
de discussie over gaat.
Boukelien Bos merkt op dat een en ander te maken heeft met de aanleg van de N 207.
Maar de huidige locatie is indicatief en staat niet vast. Een en ander is en blijft bespreekbaar. Het was nodig om een noodzakelijk budget te kunnen reserveren.
Rob Daalhoff is van mening dat Staatsbosbeheer het bestemmingsplan heeft moeten
hebben gezien en dus weet dat het nu op de verkeerde plek is gesitueerd.
Linda Groeneveld zegt dat het woudloperspad niet voor niets is aangelegd. Het is betaald
met geld van de gemeente Alphen aan de Rijn en wordt gesteund door Staatsbosbeheer.
Het is dan ook niet aannemelijk dat de gemeente en Staatsbosbeheer dat laten afbreken
vanwege een mogelijk recreatieconcentratiepunt.
Jeannet Strengers zegt dat een en ander is afgesproken tussen de bewoners en ambtenaren van de gemeente Waddinxveen.
Boukelien Bos stelt voor om de problematiek in kleine kring verder te bespreken.
Siep Eilander reageert hierop en zegt dat Staatsbosbeheer daartoe het initiatief moet nemen en ervoor moet zorgen dat de problematiek wordt opgelost.
Actiepunt 17-008
4. Ontwerp Speelbos Bentjungle
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Aan de hand van een geprojecteerde kaart verzorgt Linda Groeneveld een presentatie
over de verdere ontwikkeling en inrichting van het speelbos Bentjungle. De plannen worden gefinancierd door de gemeente Alphen aan de Rijn, de Gemeente Zoetermeer en
daarnaast bekostigd uit restgelden van het Bentwoudfestival en door crowdfunding.
Linda Groeneveld deelt mee dat binnenkort gestart wordt met het aanbrengen van
nieuwe voorzieningen. Echter niet alles wat bedacht is, kan worden gerealiseerd omdat
daarvoor de benodigde middelen ontbreken.
5. Waarnemingen in Bentwoud
Henk Lubberding, voorzitter van de afdeling Zoetermeer van de KNNV (Vereniging voor
Veldbiologie), stelt zich aan het Gebruikersplatform voor. De vereniging is door Staatsbosbeheer gevraagd om te kijken naar ervaringen die worden gedaan met vier in het
Bentwoud aangelegde observatieplekken. Op die plekken zijn diverse bloemsoorten aangebracht en die worden nu gemonitord. Er hebben tot nu toe twee waarnemingen plaatsgevonden maar daar kunnen nog geen conclusies aan verbonden worden. Er moeten nog
een aantal waarnemingen plaatsvinden en daarom is het beter om in de vergadering van
9 november een presentatie te verzorgen. Dan kunnen ervaringen en resultaten beter
met het Gebruikersplatform gedeeld worden.
Linda Groeneveld merkt op dat er regelmatig vogelspotters in het Bentwoud actief zijn.
Dat komt omdat er zich weer bijzondere vogels hebben gemeld waaronder de blauwe
kiekendief, de ruigpootbuizerd, velduilen en ook de ijsvogel (oude hondenbos).
6. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
Linda Groeneveld deelt het volgende mee:
Vertrek boswachter Michal
Boswachter Michal Woudsma vertrekt en in Friesland actief wordt als boswachter van
Staatsbosbeheer. Tijdelijk komt boswachter Jan Kamminga het team versterken.
Plattegrond
De ondergrond voor de plattegronden klaar is en dat nu de kaart hierop aangebracht kan
worden. De kaart is in mei gereed en wordt ook op de website van Staatsbosbeheer geplaatst. De tekst op de publiekskaart wordt nog besproken met de Vrienden en met het
Gebruikersplatform. Komt in de vergadering van mei aan de orde.
Actiepunt 17-009
Bomenplantdag
Op vrijdag 17 maart 2017 weer een bomenplantdag plaatsvindt. ASN en Arriva gaan
weer bomen planten. Linda heeft bij de vrijwilligers om hulp gevraagd. Er is voldoende
ondersteuning om het planten van bomen succesvol te laten verlopen.
Fietspaden oostelijk deel
Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van de fietspaden in het oostelijk deel. Ze zijn
nog niet klaar maar zodra de werkzaamheden zijn afgerond worden de fietspaden opengesteld. Een officiële opening vindt later plaats en wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.
Ruiterroute
Is nog niet klaar. Er moeten nog extra palen worden geplaatst en ook moeten nog het
hoefijzersjabloon aangebracht worden. De officiële opening van het ruiterpad wordt gekoppeld aan de officiële opening van de fietspaden in het oostelijk deel.
Banken en wandelpaden
Aan de aannemer wordt gevraagd wanneer deze geplaatst worden. Het verbeteren van
wandelpaden komt daarna.
Landgoed Bentwoud
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van Green Real Estate.
Dat ging over de toegankelijkheid van het Landgoed. Wanneer mag je er wel op en wanneer niet. Waar mag je wandelen en waar niet. Green Real Estate komt met een voorstel
dat kan worden besproken in het Gebruikersplatform. Ook is er aan Green Real Estate
gesuggereerd om duidelijke regels te stellen (bijvoorbeeld: honden aan de lijn) die ook
op borden gepubliceerd worden.
Gevraagd wordt of Green Real Estate nog steeds van plan is om een uitzichttoren te
plaatsen?
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De voorzitter zegt dat Green Real Estate in de vergadering van mei aanwezig is om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en haar visie op de ontwikkeling van het
Landgoed te geven. Het lijkt dan ook verstandig dat de leden van het Gebruikersplatform
vragen van tevoren bij de secretaris indienen zodat Green Real Estate zich hierop goed
kan voorbereiden.
Actiepunt 17-010
7. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
Ton Homburg geeft aan dat de parkeerplaats bij het nieuwe hondenbos te klein is en dat
gedurende de gehele dag deze vol met auto’s staat.
Linda Groeneveld antwoordt dat de opmerking terecht is. Ook Staatsbosbeheer constateert dat de parkeerplaats te klein is. Bij de aanleg daarvan is gebleken dat een deel niet
beschikbaar is omdat daarvoor plannen bestaan die door een particulier gerealiseerd zouden worden. Echter het stuk rond ligt nog steeds braak. Staatsbosbeheer heeft daarop de
Provincie verzocht om dit met de desbetreffende particulier te bespreken en te kijken of
een oplossing mogelijk is. Anders zal Staatsbosbeheer er borden aanbrengen die aangeven waar elders in het Bentwoud geparkeerd kan worden.
Wijnand Goudswaard vraagt of er al definitief besloten is om bij het Landgoed Bentwoud
een wandelpad te verlengen?
Linda Groeneveld antwoordt dat dit afhangt van de vraagprijs van de aannemer en of er
dan binnen dit budget ruimte is om een extra wandelpad, aan de overkant van het Landgoed, aan te leggen.
Siep Eilander vraagt of er bij de Bentwoudpoort nog een hondenlosloopgebied komt?
Linda Groeneveld zegt dat dat niet de bedoeling is. Alleen als de vraag daarvoor groot is
en als de N 207 wordt aangelegd. Nu is er hiervoor voldoende compensatie door het
Gouwebos.
Marjan Sieben vraagt wanneer de overstaphekjes in het moerasgebied aangelegd worden.
Linda Groeneveld antwoordt gelijktijdig met het plaatsen van fietsrekken.
Jan Henneken van de modelvliegclup deelt mee dat de vliegclub een nieuwe accommodatie gaat plaatsen. Daarover is overleg geweest met Staatsbosbeheer. Over het uiterlijk
van de accommodatie bestaat overeenstemming met Staatsbosbeheer.
Gevraagd wordt of er bij Karwei (Boskoop) nog een nieuwe toegang tot het Bentwoud
gerealiseerd wordt?
Heleen Schrier deelt mee dat de gemeente Alphen aan de Rijn dit nog bestudeerd.
Jeannet Strengers geeft aan dat op een bepaalde plek wandelaars en fietsers elkaar hinderen omdat het pad gewoon te smal is.
Linda Groeneveld zegt daarmee bekend te zijn maar daarvoor is geen oplossing mogelijk.
De gebruikers moeten dus goed met elkaar rekening houden. Er is ook geen geld voor
beschikbaar.
8. Doorontwikkeling Bentwoud
De voorzitter geeft het woord aan Boukelien Bos (Staatsbosbeheer).
Boukelien Bos verwijst naar de stukken die aan de leden van het Gebruikersplatform zijn
gestuurd. Staatsbosbeheer wil nog dit jaar tijdelijke voorzieningen treffen om het gebied
aantrekkelijk te maken voor gebruikers. Deze tijdelijke voorzieningen zouden gerealiseerd kunnen worden op de plek waar in 2016 het Bentwoud Festival plaats vond.
Staatsbosbeheer is in overleg met de gemeente Alphen aan de Rijn hoe dit kan worden
gerealiseerd bijvoorbeeld door middel van het standplaatsbeleid. De eisen die aan ondernemers gesteld moeten worden komen nog op papier en worden met ondernemers die
belangstelling hebben besproken.
Linda Groeneveld ligt toe dat er in Bentwoud kleinschalige activiteiten plaats kunnen vinden die niet onder het standplaatsenbeleid vallen. Zo mag men er venten als men daarvoor een ventvergunning heeft. Dus ondernemers van bijvoorbeeld een ijskar kunnen in
het Bentwoud actief zijn.
Kees Bot vraagt wanneer er een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorzien?
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Boukelien Bot antwoordt dat een wijziging van het bestemmingsplan pas aan de orde is
wanneer en permanente voorzieningen in het Bentwoud gerealiseerd moeten worden.
Daar gaat het nu niet om en daar is pas sprake van als alle partijen dat nuttig en noodzakelijk vinden. Het gaat dan om voorzieningen op de lange termijn.
De secretaris geeft aan dat in de stukken duidelijk uiteengezet is hoe de komende tijd
geopereerd wordt. Eerst tijdelijke voorzieningen en op termijn mogelijke structurele
voorzieningen. Van belang is nu om de juiste kaders daarvoor vast te stellen. Daarin
speelt het Gebruikersplatform een rol. Voor die gesprekken is een vertegenwoordiger nodig die namens het Gebruikersplatform aan deze gesprekken deelneemt. In het voorbereidingsoverleg (DB Gebruikersplatform/DB Vrienden) is daarover gesproken en nagedacht. Vanuit het voorbereidingsoverleg wordt voorgesteld om Siep Eilander af te vaardigen namens het Gebruikersplatform.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten hiervoor zijn. Dat is niet het geval.
Spreker vraagt of de leden van het Gebruikersplatform akkoord kunnen gaan met Siep
Eilander als afgevaardigde namens het Gebruikersplatform. Dat blijkt het geval te zijn.
9. Vaststellen verslag Gebruikersplatform 12 januari 2017
Tekstueel wordt voorgesteld om op bladzijde 4 onder actiepunt 17-004 de naam Robert
Hagendoorn te vervangen door Rob Daalhoff. Verder zijn er geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
10. Rondvraag
Gevraagd wordt naar de ontwikkeling rond het Lindalaantje?
Kees Bot merkt op dat de Provincie dit niet ziet zitten. Echter er is nog geen formeel antwoord op de brief die hierover aan de Provincie is gestuurd.
Gevraagd wordt hoe het staat met de windmolens die Staatsbosbeheer in het Balijbos
wilde plaatsen.
De secretaris antwoordt dat die plannen definitief van de baan zijn.
Siep Eilander deelt mee dat er in het najaar 2016 door de voorzitter van de vogelvereniging Zoetermeer gesuggereerd was om de windmolens in het Bentwoud te plaatsen.
Daarop hebben de Vrienden per brief gereageerd en voorgesteld om in gesprek te gaan.
Daar heeft de betrokken voorzitter niet op gereageerd.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de inbreng, de
vergadering en wenst eenieder een goede thuisreis toe.
Zoetermeer, 14 maart 2017.
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