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Verslag vergadering Gebruikersplatform
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Dorpshuis De Tas te Benthuizen
1. Welkom, opening en mededelingen;
a. Oscar opent de vergadering en heet eenieder welkom.
b. Linda stelt Jan Kamminga voor als nieuwe beheerder in plaats van Maikel
die naar Friesland is verhuisd.
2. Actiepunten vergadering 9 maart 2017;
a. Waarschuwingsborden fietsbrug
De provincie is er nog mee bezig, Hans Heupink neemt dit punt nogmaals
mee. Daarnaast wordt er nogmaals op het gevaar gewezen dat vanaf het
fietspad binnen twee meter de kinderen op de N209 kunnen belanden.
b. Bomen bij ingang terrein vliegclub
De projectleider (kabelaar) heeft aangegeven dat de bomen welke weg
worden gehaald ook weer worden herplant. Er loopt alleen nog de discussie
of er twee of drie moeten worden geplaatst.
c. Oversteekplaatsen begrazingsgebied
Voor veel bezoekers zijn het te kleine verhogingen om de afrastering goed
te kunnen passeren. Er is wat onvrede over het nemen van deze
hindernissen. De vrijwilligers worden verzocht om deze hindernissen aan te
passen. De vrijwilligers nemen dit mee in hun overleg.
3. Informatie Driehoek gemeente Zoetermeer;
De heer Arnout Kruijshaar geeft een korte toelichting aangaande de volgende punten:
a. Er zijn twee infoavonden geweest naar het besteden van de restgelden. Op
die avonden zijn de volgende voorstellen gepresenteerd:
i. Stevigere beplanting om de voetbalvelden
ii. Aanleg fietspad langs de DSO op de landtong (brug Zegwaardseweg
en verlichte fietspad) komt ook een stuk verharding. Hiermee wordt
ook gelijk het losloopgebied aan de Oostkade opgeheven.
iii. Investering in Bentwoud Jungle
iv. Voetpad aanleggen op het dijklichaam aan de Oostkade. Er wordt
wel gememoreerd dat dit punt eerder aan de orde is geweest om de
deze gelden niet voor het voetpad te gebruiken. De gemeente
Zoetermeer heeft over het besteden van de gelden een raadsbesluit
genomen dus dat wordt niet teruggedraaid.
Op dit moment wordt het e.e.a. aanbesteed en uiterlijk in het najaar
zouden de punten moeten zijn uitgevoerd.
4. Landgoed Bentwoud;
Presentatie door Sander Wallaart (Green Real Estate)
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De status van het ontwerp is nog steeds hetzelfde als twee jaar geleden
gepresenteerd is (Zie: http://www.landgoedbentwoud.nl/toekomst). Dit wil niet
zeggen dat dit zo blijft omdat op dit moment de ontwikkeling on hold staat. Er wordt
wel beheer uitgevoerd de komende twee jaar. Met Linda is overleg gaande over de
benodigde borden inzake informatie over de toegankelijkheid. Linda is bezig met een
ontwerp van een struinpad op het terrein.
Er wordt gememoreerd dat zowel het ontwerp op de site, als de toegankelijk (90%)
van het terrein niet overeenkomt met wat twee jaar geleden is gepresenteerd. Laten
we de komende tijd nu besteden om helderheid en tot afstemming te komen. Er
heerst enige onvrede hoe er vanuit Green Real Estate met de vergadering wordt
omgegaan.
5. Presentatie publiekskaart Bentwoud;
Linda heeft de nieuwe publiekskaart gepresenteerd. Als het goed is zijn alle punten
verwerkt. Toch verzoekt Linda de betrokkenen nog even kritisch te kijken omdat hij
volgende week naar de drukker gaat. De banken en dergelijke voorzieningen zijn niet
op de kaart vermeld omdat anders de kaart te druk wordt.
Van de webadressen die op de kaart staan is er een nog niet actief. Zie mededelingen
SBB. Zodra alles klaar is wordt er ook nog een brochure uitgegeven.
6. Visie Vrienden van het Bentwoud inzake toekomst Bentwoud;
De visie van de VVB is voor de vergadering rondgestuurd. Deze visie is opgesteld om
niet altijd reactief met overheidsorganen te overleggen. Het doel is om met deze visie
vanuit een ‘vast omlijnt kader’ de dialoog te voeren en een lobby en
communicatietraject op te zetten. Vanaf volgende week is een samenvatting
beschikbaar op de site van VVB. Volgende week tijdens het bezoek van het college
van GS zal de visie gepresenteerd/gebruikt gaan worden.
Tevens geeft Siep aan dat de kosten van het herziene en geactualiseerde
wandelboekje wordt gesubsidieerd door de provincie door inzet van Boukelien en
Linda.
Daarnaast memoreert Siep dat volgende week er een overleg is voor landelijke
gebruikers dag op 25 juni.
Daarnaast wordt er medegedeeld dat de gemeente Alphen 50 vogelkasten voor die
dag sponsort.
Siep geeft ook nog een opsomming van alle activiteiten voor de dag.
7. Naamgeving paden oostelijk deel Bentwoud;
Jan van der Meij geeft een korte uitleg over het tot stand komen van de naamgeving
van de paden aan het oostelijk deel. Tegen de naam Jagtlustpad wordt nog bezwaar
ingediend. Er lopen wat ideeën om een cultuurhistorische wandeling in die hoek te
creëren. Ook wordt het idee geopperd om een oriëntatietafel op de ‘heuvel’ te
realiseren.
De nieuwe fietspaden zijn nog niet opgenomen in de fietsknooppuntenroute. Heleen
Schrier neemt dit mee.
8. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer;
Waaronder:
a. Portals (website) via de communicatie werkgroep.
b. De extra banken worden week 22 geplaatst.
c. Voor het extra wandelpaden (Karwei en aansluiting Schravelwilderspad)
loopt nog een offerte.
d. De ruiterroute is nu bepaald en gereed. Er is nog een potje van de
provincie om een zandpad(den) aan te leggen. Met de maneges is overleg
gevoerd dat zij het beheer van de paden op zich nemen. De maneges
hebben een vereniging in oprichting en een kartrekker aangewezen om dit
op te zetten. Zodra de vereniging is opgericht zullen ze een uitnodiging
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van het GPB ontvangen.
De ontlasting van de paarden op de fietspaden is een issue. Dit wordt
meegenomen in het beheersplan die zij op gaan stellen. De ruiters worden
door de Boa’s wel op hun gedrag aangesproken.
9. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud;
a. Er zijn geen vragen via de mail binnen gekomen.
b. Het idee van Peter van Os om van een oude hoogspanningsmast een
uitkijktoren te maken is van de baan. Linda wees dit van de hand maar
toch is het verzoek om het idee niet los te laten.
10. Vaststellen verslag gebruikersplatform 9 maart 2017;
a. Er zijn geen opmerkingen en Alfred wordt bedankt voor zijn bijdrage.
11. Rondvraag;
a. Volgende week wordt het herdenkings bankje van Dick Stam geplaatst.
b. De huifkartocht op initiatief van Dick (25-jarig jubileum SWOB) was een
succes.
c. Alle gemeenten, waterschappen en regio’s slaan de handen in elkaar om
de Vliet en de Rotte te verbinden. Inmiddels is er al een klein stukje
fietspad gereed. Linda neemt dit de volgende vergadering mee.
12.Sluiting.
Oscar bedankt eenieder voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.
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