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1. Welkom, opening en mededelingen
Oscar de Groot (voorzitter) opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij wenst eenieder een goed, gezond en plezierig 2018 toe. Vervolgens verwelkomt
hij de nieuwe boswachter publiek Jonathan Leeuwis.
De voorzitter deelt mee dat de agenda gewijzigd wordt omdat het agendapunt Landgoed
Bentwoud geschrapt wordt. Van de vertegenwoordiger van het Landgoed is bericht ontvangen dat men, ook dit keer, helaas niet aanwezig kan zijn. Er wordt echter op korte
termijn een afspraak met de secretaris gemaakt voor een gesprek. Doel hiervan is om
het gebruikersplatform de nodige informatie te geven waarom gevraagd wordt.
De voorzitter vraagt de secretaris een aantal mededelingen te doen.
De secretaris meldt dat een zestal deelnemers niet op deze vergadering aanwezig kunnen zijn. Daarnaast geeft hij aan dat aan de deelnemers de brief inzake de vaarverbinding Rotte, Rijn, Vliet is toegezonden. Die brief maakt duidelijk wat de stand van zaken
is. Vooralsnog is een dergelijke verbinding niet aan de orde. Vervolgens wijst spreker op
de aan de deelnemers toegezonden brief over het verlengde molengangen pad. Er is contact gezocht met de projectleider en aan haar is gevraagd om in deze bijeenkomst toelichting te geven over het project. Dat was niet mogelijk omdat men er voor kiest om alle
belanghebbenden tegelijk uit te nodigen en te informeren. Daartoe wordt een bijeenkomst belegd die eind januari plaats vindt. Het gebruikersplatform wordt uitgenodigd en
de secretaris zal aan die bijeenkomst deelnemen. De secretaris vraagt wie hem daarbij
zal begeleiden. Ton Homburg meldt zich hiervoor aan.
De voorzitter vraagt Linda Groeneveld (SBB) om het gebruikersplatform te informeren
over de zwerfkattenproblematiek.
Linda Groeneveld deelt mee dat de aanpak nog niet het gewenste effect heeft. Er is tot
nu slechts 1 kat gevangen. Die is naar het asiel gebracht en wordt opgevangen. Waarschijnlijk heeft het slechte weer een rol gespeeld maar SBB en de organisatie hebben besloten om om de tafel te gaan zitten en te bespreken hoe een en ander effectiever kan
worden aangepakt. Daarnaast is gebleken dat gevangen verwilderde katten die niet meer
gesocialiseerd kunnen worden niet in het Bentwoud teruggezet mogen worden maar weer
in de bewoonde wereld moeten worden ondergebracht. Hiervoor zoekt de dierenbescherming nieuwe verzorgers, waarbij gedacht moet worden aan manegehouders, of kassenbeheerders, die wel muizenvangers kunnen gebruiken, maar geen huiskatten willen houden.
2. Actiepunten vergadering 9 november 2017
Linda Groeneveld deelt met betrekking tot actiepunten 17-002 en 17-003 mee dat
Staatsbosbeheer een hek gaat plaatsen zodat er een veilige situatie komt. Dat hek wordt
geplaatst zodra een en ander ook juridisch geregeld is.
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De secretaris meldt dat de actiepunten 17-007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020
en 021 zijn afgehandeld. Actiepunt 17-017 wordt geagendeerd voor de najaar bijeenkomst, Actiepunt 17-018 zal in de mei vergadering besproken worden en met betrekking
tot actiepunt 17-019 deelt spreker mee dat de werkgroep op 5 februari bij elkaar komt.
3. Landgoed Bentwoud
Is als bespreekpunt geschrapt.
4. Resultaten evaluatie convenant
Voorbereiding en sturing platform
De voorzitter zegt dat het bestuur en Staatsbosbeheer bijzonder tevreden zijn met de
hoeveelheid en inhoud van de reacties. Per mail zijn 26 reacties ontvangen. De reacties
zijn anoniem en geven een goed beeld hoe men over bepaalde zaken denkt. Zo kan gemeld worden dat de vragen over het functioneren van het bestuur en de organisatie van
de bijeenkomsten zeer positief beantwoord zijn. Er is grote waardering voor het bestuur
en de wijze waarop verslag wordt gedaan en de bijeenkomsten plaats vinden. Het bestuur dankt de deelnemers daarvoor. Daarnaast wordt uit de reacties ook duidelijk dat de
rol van het gebruikersplatform in relatie tot Staatsbosbeheer niet voor iedereen duidelijk
is. In een schema zal het bestuur dit helder uiteen zetten. Staatsbosbeheer heeft het beheer van het Bentwoud en moet voor een verdere doorontwikkeling zorg dragen. De Provincie Zuid-Holland heeft de realisatie van het Bentwoud afgerond en het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de operationele
relaties met de gebruikers en omwonenden. Uit sommige reacties blijkt echter dat men in
het gebruikersplatform ook zaken aan de orde stelt die niet direct met het operationele
taak van Staatsbosbeheer te maken hebben. Spreker wijst er op dat in principe alles bespreekbaar is maar dat Staatsbosbeheer niet over alles iets te zeggen heeft.
Actiepunt: 18-001
Samenstelling platform
De secretaris deelt een lijst uit en vraagt de deelnemers op de lijst aan te geven vanuit
welke interesse of belang men zitting heeft in het gebruikersplatform. Bij het bestuur
ontbreekt hier inzicht over en dat inzicht is nodig om te kunnen vaststellen welke interesse of belang in het gebruikersplatform ontbreken. Zodat hier later naar gezocht zou
kunnen worden. Uit de reacties blijkt namelijk dat de deelnemers vinden dat bepaalde
belangen onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het platform. En dat het bestuur daar
gericht naar moet gaan zoeken. Spreker vraagt dan ook de deelnemers om aan te geven
waar hun prioriteit ligt bij het zoeken naar ontbrekende belangen.
Wil van den Hoven vindt dat er geen beperking mag plaatsvinden als het gaat om het
vertegenwoordigen van bepaalde belangen. Het platform moet voor iedereen open staan.
Siep Eilander ondersteunt die opvatting en wijst erop dat in het verleden een dergelijke
inventarisatie is gedaan en dus beschikbaar zou moeten zijn.
De secretaris zegt toe hiernaar op zoek te zullen gaan.
Siep Eilander doet het voorstel om een persbericht over het platform te verspreiden,
waarin aangegeven is dat we op zoek zijn naar versterking.
Actiepunt: 18-002
Linda Groeneveld vindt dat een inventarisatie nuttig en nodig is. Daarnaast zou door middel van een persbericht aandacht kunnen worden besteed aan het bestaan van het gebruikersplatform en de rol en positie daarvan. Tevens kan in het persbericht een oproep
worden gedaan voor andere vertegenwoordigers en belangstellenden om aan het gebruikersplatform te gaan deelnemen.
Wijnand Goudzwaard (vicevoorzitter) zegt dat zodra de inventarisatie beschikbaar is interesses en belangen geclusterd kunnen worden. Dat heeft als voordeel dat er dan in het
gebruikersplatform een aanspreekpunt voor bijvoorbeeld sportclubs is en dat die vertegenwoordiger dan ook het contact met bijvoorbeeld de sportclubs onderhoudt. Verder
kunnen organisaties ook zelf gevraagd worden om met voorstellen te komen.
Rol en positie betrokkenen
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De voorzitter constateert dat de deelnemers veel opmerkingen hebben gemaakt over de
rol en positie van betrokkenen. Zo ervaart men het als nadelig dat de Provincie en de gemeenten Zoetermeer en Waddinxveen weinig of geheel niet aanwezig zijn in het gebruikersplatform. Belangrijke zaken die effect hebben op het Bentwoud worden, zo vinden
sommige deelnemers, niet besproken terwijl daar wel behoefte aan is.
De voorzitter vindt dat een ruime agendering mogelijk is en dat getracht zal worden om
dan de juiste sprekers voor een bijeenkomst uit te nodigen. Maar dan vooral om informatie aan elkaar uit te wisselen. Het gebruikersplatform kan niet onderhandelen of standpunten innemen die met politieke besluiten te maken hebben. Er zijn dus beperkingen.
De bijeenkomsten van het platform
De voorzitter wijst erop dat uit de reacties blijkt dat de deelnemers ervaren dat sommige
zaken te weinig of te laat met het gebruikersplatform worden besproken. Het gaat bijvoorbeeld over de doorontwikkeling van het Bentwoud.
Boukelien Bos (Staatsbosbeheer) zegt zich daarvan bewust te zijn. De gesprekken en bijeenkomsten over de doorontwikkeling verlopen langzaam. Wel worden er nu stappen ondernomen om de doorontwikkeling vlot te trekken. Staatsbosbeheer heeft besloten om
aan haar extra ondersteuning toe te wijzen waardoor er meer voortgang kan worden geboekt. Ze stelt voor om dit als een vast agendapunt op de agenda te zetten.
De voorzitter geeft aan dat de deelnemers behoefte hebben om vooraf input voor de besprekingen te geven en er dus behoefte aan hebben om dit meer inhoudelijk te bespreken in het gebruikersplatform zelf. Om die reden zal het bestuur dit ook zelf agenderen
voor het gebruikersplatform.
Actiepunt: 18-003
Harry Ramler merkt op dat hij als individu participeert in de werkgroep doorontwikkeling.
Namens het gebruikersplatform participeert de secretaris en namens de Vrienden van het
Bentwoud Marjan Sieben. Zij allen geven hun mening en dat is niet gebaseerd op hetgeen daarover door de deelnemers aan het gebruikersplatform is geventileerd. Naar zijn
mening moet een en ander door Staatsbosbeheer anders georganiseerd worden.
De voorzitter beaamt dat en wijst erop dat het gebruikersplatform zelf moet kunnen discussiëren over de doorontwikkeling en zelfstandig haar eigen mening zou moeten kunnen
vormen.
Linda Groeneveld suggereert om vanuit het gebruikersplatform een commissie te benoemen die het voorbereidende werk doet om in het gebruikersplatform te kunnen discussieren over de doorontwikkeling.
De voorzitter vindt dat een goed idee en een en ander wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.
Actiepunt: 18-004
De voorzitter constateert dat over de evaluatie onderwerp nu uitgebreid gesproken is en
rond derhalve de discussie af. Hij is van mening dat het nuttig is geweest om het convenant te evalueren. Dat zal ook in de toekomst nuttig kunnen zijn en daarom besluit hij
om over twee jaar wederom een evaluatie te laten plaatsvinden. Op de eerstvolgende
vergadering zal over de samenstelling van het gebruikersplatform, aan de hand de nu in
te vullen deelnemerslijst, verder gesproken worden en worden bezien welke interesse en
belang vertegenwoordigd zijn en hoe andere belangstelling of interesse aangetrokken
moet of kan worden.
5. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
Monitoring zoogdieren
Linda Groeneveld deelt mee dat op een tweetal plaatsen camera’s zijn geplaatst om
zoogdieren te kunnen waarnemen. Het gaat dan om marterachtige zoogdieren. Tot nu
zijn diverse dieren waargenomen maar nog geen bijzondere zoogdieren.
Vandalisme
Linda Groeneveld vraagt wat hierover besproken moet worden.
Rob van Daalhoff geeft aan dat er van vernielingen sprake is en dat er meer aan toezicht
moet worden gedaan. Zo zijn er nog steeds quads die in het Bentwoud rondrijden wat
niet is toegestaan.
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Linda Groeneveld zegt dat het continue de aandacht van Staatsbosbeheer. Het onderwerp veiligheid en handhaving komt dit jaar in de vorm van een presentatie op de
agenda van het gebruikersplatform.
Actiepunt: 18-005
Bezoekersaantallen
Linda Groeneveld deelt mee dat onderzoek heeft plaatsgevonden naar bezoekersaantallen in diverse natuurgebieden waaronder ook het Bentwoud. Het onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met diverse beheerders. In
2015 heeft een laatste telling plaats gevonden. Ten opzichte van die telling is geconstateerd dat het bezoekersaantal met 50% gestegen is. De bezoekers geven een 7,6 als
waarderingscijfer. Qua leeftijden is 50% ouder dan 55 jaar. Gewaardeerd worden: wandelen, fietsen, wielrennen, honden kunnen uitlaten en horeca. In het rapport wordt aangegeven dat men vaak kiest voor het Bentwoud omdat het dichtbij is, je een frisse neus
kunt ophalen, je kunt genieten en bewegen en het is er rustig. Ook de toegankelijkheid
voor minder validen wordt genoemd. Linda Groeneveld suggereert het gebruikersplatform om in een klein verband het rapport te analyseren en de resultaten daarvan aan het
gebruikersplatform te presenteren. Zij zal ervoor zorgen dat het rapport via de secretaris
beschikbaar komt.
Actiepunt: 18-006
6. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
Hondenlosloopgebied
Marit Maass stelt zich voor. Zij heeft een hondenuitlaatservice en maakt daarbij gebruik
van het Bentwoud. Er zijn slechts een beperkt aantal ontheffingen uit gegeven aan hondenuitlaatservices en er gelden spelregels wanneer en met hoeveel honden de service in
het hondenlosloopgebied terecht kan. Onder de diverse uitlaatservices bestaat de behoefte om een eigen hondenlosloopgebied in het Bentwoud te verkrijgen.
Linda Groeneveld deelt mee dat er voor het bestaande hondenlosloopgebied drie ontheffingen zijn verleend aan hondenuitlaatservices bestaan. De behoefte aan een eigen plek
is bekend en lijkt ook gewenst, gezien de klachten die Staatsbosbeheer van de gebruikers van het hondenuitlaatgebied ontvangt. Staatsbosbeheer gaat dit jaar een evaluatie
van het huidige losloopgebied uitvoeren en wil op basis van die evaluatie bekijken wat er
aan mogelijkheden zijn. Daarbij denkt Staatsbosbeheer aan eenzelfde constructie zoals
deze voor de ruiters is gerealiseerd. De hondenuitlaatservices zouden zich dus moeten
bundelen en gezamenlijk bereid zijn om ook kosten voor een eigen hondenlosloopgebied
voor hun rekening te nemen.
Dirk van Ommeren merkt op dat er ook andere problemen in het hondenlosloopgebied
zijn. Zo breken honden uit het terrein en rennen rond buiten de hekken. Op sommige
plaatsen kunnen de honden gemakkelijk de afrastering passeren en daar zijn dus verbeteringen voor nodig.
Linda Groeneveld zegt dat zij bekend is met de problematiek. Honden moeten in het aan
hun toegewezen gebied vrij rond kunnen lopen, maar echter altijd onder appél staan.
Daarbij komt het voor dat honden plots toch achter wild aan gaan en buiten het gebied
komen. Als je van je hond weet dat hij dat doet, dan hoort een hond in dit gebied niet los
te lopen. Bij het hondenlosloopgebied staat een duidelijke instructie dat de hond ten alle
tijden onder appél moet staan en buiten het gebied aan de lijn gaat. Daar moeten eigenaren dus op aangesproken worden. Staatsbosbeheer gaat het hek rondom het terrein
sluiten. Tevens wordt gekeken hoe de onderdoorgangen bij de hekken kunnen worden
verkleind.
Bentwoud Buitendag 17 juni
Siep Eilander zegt dat de Vrienden van het Bentwoud samen met Staatsbosbeheer een
nieuwe Bentwoud Buitendag organiseren. Dit jaar in de Driehoek en specifiek bij de Bentwoud jungle. De Bentwoud Buitendag is gericht op gezinnen en kinderen. Diverse organisaties worden of zijn uitgenodigd om daar met een stand bij aanwezig te zijn.
Wateroverlast wandelpaden Oost
Hans Snabel wijst erop dat in het oostelijk deel diverse wandelpaden onder water staan.
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Linda Groeneveld antwoordt daarmee bekend te zijn. Vooralsnog zijn er tijdelijke maatregelen genomen om het water af te voeren. Later, wanneer het weer droger is, wordt gekeken of er aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. We moeten wel beseffen
dat dit deel van het Bentwoud het natste deel is.
7. Vaststellen verslag gebruikersplatform 9 november 2017
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op de tekst of de inhoud van het verslag. Dat
is niet het geval. Het verslag wordt derhalve vastgesteld.
8. Rondvraag
Jan Henneken (GMVC) meldt dat de modelvliegclub met wateroverlast te maken heeft en
daarnaast heel veel last heeft van woelmuizen en ratten die het veld ondergraven en
daardoor voor problemen zorgen. Hij vraagt wat daaraan gedaan kan worden.
Linda Groeneveld zegt dat een en ander inherent is aan het aanwezig zijn in een bosgebied.
Kees Bot meldt dat op 17 januari de commissie verkeer en milieu van de provincie ZuidHolland een advies moet uitbrengen over de N207. Diverse partijen kunnen op de bijeenkomst inspreken. Dat zullen in ieder geval de Vrienden doen. Hij vraagt eenieder om het
belang daarvan te ondersteunen en bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Rob van Daalhoff wijst erop dat recentelijk publicaties hebben plaatsgevonden over
groene verbindingen waarbij de stad met groene gebieden verbonden wordt. En ook door
Rijkswaterstaat is becijferd dat de kosten van het plaatsen van 100.000 bomen langs
snelwegen te duur is. Hij vraagt of Staatsbosbeheer nog plannen ter zake heeft.
Linda Groenevelt antwoordt dat er met betrekking tot het Bentwoud geen plannen zijn.
Jan der Meij geeft aan dat de gemeente Waddinxveen nog steeds geen besluit heeft genomen over de namen van de drie fietspaden in Bentwoud Oost. Hij vraagt of het gebruikersplatform hierover een brief aan de gemeente kan sturen.
De voorzitter zegt daartoe bereid te zijn.
Actiepunt: 18-007
Patrick Dongelmans (Alphen aan den Rijn) meldt dat de politie graag met de Boa’s en
Staatsbosbeheer overleg wil over het beter en meer handhaven in het Bentwoud.
Linda Groeneveld zegt toe een overleg ter zake te zullen organiseren.
Actiepunt: 18-008
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de inbreng en
discussie, de bijeenkomst.
Benthuizen, 17 januari 2018.
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