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Verslag vergadering Gebruikersplatform Bentwoud
Gehouden op: donderdag 7 september 2017
De Tas te Benthuizen
Aanwezig: 23 personen
Afgemeld: 13 personen
1. Welkom, opening en mededelingen
De voorzitter, Oscar de Groot, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij
constateert dat we vanavond met een wat kleinere groep bij elkaar zijn dan gebruikelijk.
Er hebben zich 13 personen bij de secretaris afgemeld. Deze avond vindt een presentatie
plaats over de vogels in het Bentwoud. Het dagelijks bestuur wil vaker dergelijke presentaties laten verzorgen. Om zo meer bekendheid te geven over wat er zoal voorkomt, leeft
en wordt ervaren in het Bentwoud. Hij stelt de deelnemers aan de vergadering voor om
suggesties, wensen of ideeën aan de secretaris kenbaar te maken zodat dergelijke presentaties regelmatig voorbereid en geagendeerd kunnen worden.
De voorzitter meldt vervolgens dat in de volgende vergadering het convenant, dat in
2016 tussen de Vrienden van het Bentwoud en Staatsbosbeheer is afgesproken, geagendeerd wordt. Het convenant regelt de relatie tussen de Vrienden, het Gebruikersplatform
en Staatsbosbeheer. In de vergadering evalueren we de gemaakte afspraken en wordt
bezien of een en ander functioneert zoals het is afgesproken en bedoeld is. Toegezegd
wordt dat het convenant aan de deelnemers toegezonden zal worden.
Actiepunt: 17-011
2. Actiepunten vergadering 11 mei 2017
De voorzitter vraagt Linda Groeneveld (Staatsbosbeheer) om een aantal actiepunten van
de vorige bespreking door te lopen op de stand van zaken of afhandeling daarvan.
- waarschuwingsborden bij fiets/voetgangersbrug
De provincie Zuid Holland heeft toegezegd dat er alsnog borden worden geplaatst bij de
bewuste fiets, beter gezegd voetgangersbrug, over de N209.
De heer Henneken wijst er op dat het fietspad achter het benzinestation bij de rotonde
Benthuizen dood loopt en tot gevaarlijke situaties leidt.
- bomen bij de ingang van het terrein van de modelvliegclub
Linda geeft aan dat er nog 1 boom is blijven staan en dat er twee bomen zijn verwijderd.
De betreffende boom wordt dus niet weggehaald. Er vindt nog overleg plaats over het terugplaatsen van bomen.
De heer Henneken deelt mee dat in het gebouw van de modelvliegclub is ingebroken. Er
wordt overwogen om het toegangshek naar het terrein weer op slot te doen. Verder probeert de modelvliegclub om niet alleen de toegang geasfalteerd te krijgen maar ook de
weg naar het terrein toe.
- oversteekplaatsen begrazingsgebied
Door de secretaris wordt meegedeeld dat de gevraagde aanpassing van de oversteekplaatsen op de werklijst van de vrijwilligers staat. De uitvoering is afhankelijk van de materialen die hiervoor benodigd zijn.
- realiseren van een uitkijktoren (oude elektriciteitsmast)
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Linda deelt mee dat Staatsbosbeheer besloten heeft dit voorstel niet over te nemen. De
onderhoudskosten zijn hoog en er zijn allerlei maatregelen nodig vanwege de benodigde
veiligheid. Indien men dit voorstel wenst te handhaven zal het gebruikersplatform zelf
oplossingen moeten zoeken (sponsering door Tennet bijvoorbeeld?) en met concrete
voorstellen moeten komen. Wat Staatsbosbeheer betreft blijven er in het Bentwoud geen
oude masten of delen daarvan staan.
3. Vogels in het Bentwoud: presentatie door Jan van Dijk
Op uitstekende wijze heeft Jan van Dijk, aan de hand van drie thema’s, een boeiende
presentatie verzorgd over de vogels in het Bentwoud die hij gefotografeerd heeft. De drie
thema’s waren:
• Roofvogels in het Bentwoud
• Vogels rond het water in het Bentwoud
• Zangvogels in het Bentwoud
Door middel van een toelichting werd het de deelnemers duidelijk dat er in het Bentwoud
veel verschillende vogels zijn te spotten als je daar de tijd voor neemt, goed oplet en observeert. Er komen ook bijzondere en soms zeldzame vogels in het Bentwoud voor.
Linda geeft aan dat die verscheidenheid aan vogels ook komt door de inrichting van het
Bentwoud met bos, open vlaktes, verschillende soorten begroeiing, water en voedsel.
Staatsbosbeheer heeft hier bewust voor gekozen en wil dit ook zo houden.
De voorzitter dankt Jan van Dijk voor de voortreffelijke presentatie en nodigt hem uit om
ons ook in de toekomst op de hoogte te houden van zijn ervaringen.
Aan Linda wordt gevraagd of er ook een inventarisatie plaatsvindt van de verschillende
soorten vogels en aantallen.
Linda antwoordt dat Staatsbosbeheer in gesprek is met de vogelwerkgroep Zoetermeer.
Wellicht kunnen we in deze samenwerking komen tot een voorstel voor monitoring. Van
deze ontwikkeling zal het gebruikersplatform op de hoogte worden gehouden.
Actiepunt: 17-012
4. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
- kaart Bentwoud
Linda deelt mee dat recentelijk de kaart van het Bentwoud, zoals deze op diverse plekken in het Bentwoud staat, is aangepast. Er zijn correcties aangebracht zodat de kaart nu
de feitelijke situatie van het Bentwoud in beeld brengt. Zij heeft voor de deelnemers een
kopie meegenomen en deze worden uitgedeeld. Linda deelt tevens mee dat er ook gewerkt wordt aan een folder.
- ruiterpaden
Er is overleg gaande met de maneges en ruiters over het aanleggen van enkele zandpaden op de ruiterroute met geld van de provincie Zuid Holland. Dat zal gaan plaatsvinden
als er overeenstemming is tussen Staatsbosbeheer en de vereniging die door de maneges en ruiters wordt opgericht en die verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van
deze zandpaden. Ook de aansprakelijkheid moet in die overeenkomst goed geregeld worden. Het is de bedoeling dat de voorzitter van die vereniging zitting neemt in het gebruikersplatform.
- Landgoed Bentwoud
Er heeft overleg plaatsgevonden met de beheerder van het Landgoed over het aanleggen
van struinpaden en loopplanken op het landgoed die aansluiten op de struinpaden in het
Bentwoud zelf (laarzenroute). Voor de volgende vergadering zal de vertegenwoordiger
van het Landgoed opnieuw uitgenodigd worden.
Actiepunt: 17-013
- egels
Linda deelt mee dat de Stichting Egelopvang Zoetermeer, in samenwerking met Staatsbosbeheer, verschillende egels heeft uitgezet in het Bentwoud. Ze zijn uitgezet in het begrazingsgebied. Het zijn egels die eerst zijn opgevangen, zijn aangesterkt om vervolgens
weer in de natuur uitgezet te worden.
- nieuwe elektriciteitsmasten
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De eerste twee nieuwe elektriciteitsmasten in het Bentwoud zijn geplaatst. Het is de bedoeling om wekelijks nieuwe masten te plaatsen.
- nieuwe ingang bij Karwei Boskoop
Er is op het terrein waar Karwei is gevestigd een nieuwe ingang tot het Bentwoud gerealiseerd. Het is een gecombineerd wandel- en ruiterpad. Het hek en het pad is door de gemeente geregeld. Staatsbosbeheer zorgt dat er nog een duidelijk bord wordt geplaatst.
- essentaksterfte
Ook in het Bentwoud komt de essentaksterfte voor. Deze ziekte in de essen wordt veroorzaakt door een schimmel die er voor zorgt dat de sap stroom van de boom stagneert.
Staatsbosbeheer heeft in beeld welke bomen het betreft e verwijdert die bomen die gevaar op leveren.
- distels
Staatsbosbeheer heeft van omwonenden en Green Port Boskoop veel klachten gekregen
over de pluizen die distels veroorzaken. Distels komen in grote getalen voor in het Bentwoud maar zijn door Staatsbosbeheer niet ingezaaid. Het is er gewoon. Ervaring leert dat
de pluizen binnen 50 meter hun zaden verliezen. Dat is ook uitgelegd aan Green Port
Boskoop. Tevens is afgesproken dat Staatsbosbeheer eerder over gaat tot het maaien
van de distels in een bepaalde strook in het Bentwoud (o.a. 50 meter tegen de noordoost
rand aan) om daarmee de overlast te verkleinen.
- herfstactiviteiten
Linda meldt een aantal activiteiten die in de herfstvakantie in het Bentwoud zullen plaatsvinden:
•
Kabouterweken van Staatsbosbeheer: 14 oktober tot 29 oktober;
•
Nachtwandeling op 21 oktober voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar;

•

Op bezoek bij de nachtwaker op 28 oktober.

5. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
- ligweide in het Bentwoud?
Aan Staatsbosbeheer is gevraagd of er meer ligweides in het Bentwoud worden gerealiseerd. Linda antwoordt dat er ligweides zijn. Vooral in de driehoek. Ligweides vragen veel
onderhoud en om die reden wil Staatsbosbeheer er niet meer ligweides aanleggen. Aan
de gebruikers wordt gevraagd of zij denken dat de behoefte aan ligweides groot is. De
gebruikers geven aan niet die indruk te hebben. Het aantal ligweides wordt dus niet uitgebreid.
- vissen in het Bentwoud?
Linda zegt dat Staatsbosbeheer over die vraag heeft nagedacht. In principe is hierover
voor het Bentwoud niets geregeld. Vissen is in principe niet mogelijk. Ga je dat toestaan
dan moet je over de visrechten afspraken maken met een visvereniging. Wat Staatsbosbeheer niet wil is dat vissers in alle natuurvriendelijke oevers gaan vissen. In de meeste
gebieden mogen mensen niet van het pad af en kun je zo het vissen reguleren. In het
Bentwoud is dat niet zo. Hier zullen we dan voor het hele gebied op een kaart moeten
aangeven waar je wel en waar je niet zou mogen vissen. Ze heeft daarnaast overleg gehad met de Boa’s in het Bentwoud. Want die moeten dan gaan handhaven. Daarnaast is
het zo dat in de omgeving van het Bentwoud veel vismogelijkheden zijn. Op basis van
bovenstaande overwegingen stelt Staatsbosbeheer voor om vissen niet toe te staan in
het Bentwoud. Zij vraagt het gebruikersplatform hoe zij daar tegenaan kijkt.
De deelnemers bevestigen dat zij die opvatting unaniem delen. Echter vanwege het feit
dat er veel afwezigen zijn, besluit de voorzitter dit voorlopig besluit nog een keer voor de
volgende vergadering te agenderen. Linda zal het voorstel ook in het bestuurlijk overleg
toelichten.
Actiepunt: 17-014
- maaien in het Bentwoud?
Staatsbosbeheer heeft een klacht ontvangen van een vlinderliefhebber groep. Er is dit
jaar twee weken eerder gemaaid dan was afgesproken. Linda bevestigd dat dit heeft
plaatsgevonden en Staatsbosbeheer gaat volgend jaar nog scherper kijken hoe ze het
maaibeheer zo kunnen doen dat het vlindervriendelijker wordt.
- fietsen op wandelpaden naar het begrazingsgebied?
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Linda geeft aan dat het om twee betonpaden gaat. Die blijven wandelpad maar Staatsbosbeheer overweegt om het fietsen hierop te gaan gedogen. Voor fietsers is het een
heel eind lopen, met de fiets aan de hand, naar het begrazingsgebied. Er loopt in Den
Haag een proef waarbij op een dergelijk wandelpad fietsen wordt gedoogd. Wanneer de
resultaten daarvan bekend zijn en wanneer de proef positief verloopt zal er door Staatsbosbeheer een besluit worden genomen.
- resultaten informatieavonden Oostkade
De secretaris verwijst naar het hierover toegezonden stuk waarin vermeld staat wat de
gemeente Zoetermeer wel realiseert en wat niet. Een en ander gebeurd aan het eind van
het jaar.
- verbinden Vliet, Oude Rijn en Rotte
De secretaris meldt dat de geplande informatieavond is uitgesteld tot oktober. Zodra een
nieuwe datum bekend is zal ook een vertegenwoordiging uit het gebruikersplatform op
de informatieavond aanwezig zijn.
- nieuwsflits
De secretaris vraagt of de deelnemers aan het gebruikersplatform de regelmatige toezending van een nieuwsflits op prijs stellen. Dat blijkt het geval te zijn.
6. Vaststellen verslag gebruikersplatform 11 mei 2017
De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de tekst en inhoud van het verslag. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het verslag wordt derhalve definitief vastgesteld.
7. Vaststellen vergaderschema 2018
De voorzitter constateert dat het vergaderschema 2018 kan worden vastgesteld. In 2018
wordt er dus vergaderd op donderdag 11 januari, 8 maart, 10 mei, 13 september en 8
november.
8. Rondvraag
• Opgemerkt wordt dat uit berichtgeving is gebleken dat de Verlengde Bentwoudlaan er komt. Ondanks de protesten van onder andere de Vrienden van het Bentwoud. Er liggen nu een drietal varianten voor waar de gemeenten hun oordeel
over moeten geven. Het lijkt er op dat de gemeenten voorstander zijn voor de
voorkeursvariant van de provincie Zuid Holland. En die variant heeft consequenties voor het Bentwoud. Juist omdat men nu een variant met een geluidswal los
laat. Deze ontwikkelingen worden ernstig betreurd door Staatsbosbeheer, de
Vrienden van het Bentwoud en het gebruikersplatform Bentwoud.
• Meegedeeld wordt dat er een monumentenfietstocht rond het Bentwoud plaats
vindt op de Open Monumentendag. Een folder hierover wordt uitgereikt. Aan
Staatsbosbeheer wordt gesuggereerd om bij bepaalde monumenten zoals de hilhoogte een informatiebord te plaatsen.
• Opgemerkt wordt dat er soms fietsknooppuntenbordjes in het Bentwoud ontbreken. Linda zegt dat Staatsbosbeheer daar niet voor verantwoordelijk is en het dus
verstandig lijkt om op basis van een inventarisatie dit door te geven aan de betrokken verantwoordelijke gemeente.
• Gevraagd wordt of het goed gaat met de hooglanders.
Linda antwoordt dat dat het geval is. Op termijn wil Staatsbosbeheer het begrazingsgebied gaan uitbreiden. Maar de beoogde stukken zijn, qua natuur, nog te
jong om als begrazingsgebied te worden ingezet.
• Gevraagd wordt wat er gedaan wordt aan het bestrijden van eendenkroos in de
sloten.
Linda antwoordt dat Staatsbosbeheer dat niet doet. Linda vraagt het bij haar collega’s na.
Actiepunt: 17-015
• Opgemerkt wordt dat er laatst veel vuil en opgebroken tegels werd aangetroffen
in de fietstunnel. Gevraagd wordt aan wie dat gemeld moet worden omdat weer
opgeruimd te krijgen.
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Linda zegt dat dit soort klachten altijd aan Staatsbosbeheer gemeld kunnen worden die dan de klacht oppakt of doorspeelt aan de verantwoordelijke organisatie.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor zijn of haar inbreng en
betrokkenheid. Daarop sluit hij de vergadering.
Zoetermeer, 19 september 2017.
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