Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 18-07
Verslag vergadering Gebruikersplatform Bentwoud
Gehouden op: donderdag 8 maart 2018
De Tas Benthuizen
Aanwezig: 26 deelnemers
Afgemeld: 15 deelnemers
1. Welkom, opening en mededelingen
Wijnand Goudzwaard (vicevoorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij deelt mee dat hij de vergadering voor zit in verband met ziekte van de
voorzitter Oscar de Groot. Spreker stelt vast dat Carla Prins-Laban, de vertegenwoordigster van Golfbaan Bentwoud, voor het eerst aanwezig is en hij vraagt haar zich kort voor
te stellen aan het gebruikersplatform.
De vicevoorzitter stelt vast dat er naast Carla nog een aantal nieuwe deelnemers aan het
gebruikersplatform aanwezig zijn. Hij vraagt hen zich kort voor te stellen.
Benjamin Prins stelt zich voor en zegt dat hij in Boskoop is komen wonen en op zoek was
naar natuur waarin je kunt struinen. Dat heeft hij in het Bentwoud gevonden.
Kees van Swieten stelt zich voor en deelt mee dat hij later, bij de rondvraag, iets wil vertellen over een bijzonder ras runderen waarmee hij een melkveebedrijf voert en die ook,
voor het ontstaan van het Bentwoud, in dat gebied hebben gestaan.
René van Berle stelt zich eveneens voor. Hij zal straks bij agendapunt 7 een toelichting
geven op zijn aanwezigheid bij deze vergadering.
De vicevoorzitter geeft aan dat voor deze bijeenkomst een presentielijst is opgesteld en
hij vraagt eenieder deze te paraferen. Bij de behandeling van agendapunt 4 wordt hier
nog kort op terug gekomen. Spreker vraagt de secretaris een aantal mededelingen te
doen.
Verlengde molengangen pad
De secretaris deelt mee dat de geplande inloopbijeenkomst niet is door gegaan. Er is een
nieuwe projectleider aangetrokken die zich op dit moment in werkt. Toegezegd is dat het
gebruikersplatform opnieuw wordt uitgenodigd zodra een nieuwe datum is vastgesteld.
Naamgeving fietspaden Bentwoud Oost
De secretaris geeft aan dat de gemeente Waddinxveen heeft laten weten dat op 18 april
2017 definitief is besloten om de fietspaden in Bentwoud Oost het Achterofsepad, Jagtlustpad en Landscheidingspad te noemen. Er is weliswaar een bezwaar ingediend maar
dat heeft vooralsnog niet tot een herzien besluit geleid. Inmiddels worden ook de naamborden in het oostelijk deel geplaatst.
Landgoed Bentwoud
De secretaris verwijst naar de nieuwsflits die hierover verschenen is.
Linda Groeneveld (SBB) deelt mee dat er met de beheerder van het Landgoed overleg
heeft plaatsgevonden over de aan te leggen struinpaden. Daar is met het Landgoed overeenstemming over en deze worden binnenkort aangelegd en ook van de juiste bewegwijzering voorzien.
Gevraagd wordt of het voetpad naast het fietspad nog over het Landgoed wordt doorgetrokken.
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Linda antwoordt dat dat niet de bedoeling is. Daar is al eerder een besluit over genomen.
Voetgangers moeten bij het Landgoed het fietspad oversteken en via het beton pad hun
weg vervolgen.
N207
De vicevoorzitter vraagt Kees Bot om een toelichting te geven.
Kees Bot meldt dat de besluitvorming over de verlengde Bentwoudlaan in Provinciale
Staten voorlopig is opgeschort. Als gevolg van de inspraak van diverse actiegroepen,
waaronder ook bewoners van een nieuw aan te leggen woonwijk, is er bij diverse politieke partijen twijfel ontstaan over de juistheid van de nu voorliggende oplossing. In Provinciale Staten klinkt door dat de problematiek veel breder moet worden bezien dan wat
nu separaat is voorgesteld. De komende tijd gaan de actiegroepen verder met het beïnvloeden van de Statenleden om meer draagkracht te verkrijgen voor de oplossingen die
de actiegroepen voor staan. Vanuit de Vrienden van het Bentwoud is nu ook het Hoogheemraadschap aangeschreven. De Vrienden willen weten of er in de MER voldoende rekening is gehouden met de verzilting van het gebied waardoor op den duur mogelijke
bouwkundige problemen zouden kunnen ontstaan. Daarnaast bestaan er inmiddels ook
plannen voor het aanleggen van de Bodegravenboog (A12/N11) die het wellicht niet
meer noodzakelijk maakt om de N207 aan te leggen. Er zijn ter zake vragen gesteld aan
de verantwoordelijke Minister. In Boskoop wordt binnenkort gediscussieerd over een mogelijke ontsluiting Boskoop Noord. Vanuit de Vrienden wordt daarin geparticipeerd.
De vicevoorzitter dankt Kees Bot voor zijn uitgebreide uitleg. Omdat de problematiek
omvangrijk is, stelt hij voor dat hier in een volgende vergadering een presentatie over te
verzorgen.
Kees Bot vindt dat een goed voorstel en zegt een dergelijke presentatie te zullen voorbereiden.
Actiepunt: 18-009
Siep Eilander zegt dat het nu zichtbaar wordt dat de inspanningen van de Vrienden rond
de besluitvorming over de Verlengde Bentwoudlaan succes krijgt. De besluitvorming is
voorlopig opgeschort. Nu is het zaak om te proberen de besluitvorming definitief tegen te
houden. De Vrienden van het Bentwoud organiseren mede om die reden op 13 april 2018
een excursie in het Gouwebos. De deelnemers aan het gebruikersplatform zijn van harte
uitgenodigd.
Communicatie
De secretaris deelt mee dat er hard gewerkt wordt aan de eigen website van het Bentwoud met daarin een portal voor het gebruikersplatform. Samen met Marjan Sieben is
naar een eerste presentatie gekeken en hebben de leden van de werkgroep commentaar
kunnen geven en suggesties gedaan voor een verdere verbetering van de website. Het
commentaar en de suggesties worden nu verwerkt en te zijner tijd zal de website ook
aan het gebruikersplatform worden gepresenteerd.
Besteding restgelden Driehoek
De secretaris zegt dat het jammer is dat de vertegenwoordiger van de Gemeente Zoetermeer zelf niet aanwezig is om de stand van zaken aan te geven. Per mail is meegedeeld
dat hard gewerkt wordt aan een ontwerp waarin zichtbaar wordt wat in de Driehoek gerealiseerd wordt. Het ontwerp wordt besproken met Staatsbosbeheer en wordt ook aan
het gebruikersplatform gepresenteerd. De secretaris wordt over de voortgang op de
hoogte gehouden.
2. Actiepunten vergadering 11 januari 2018
De vicevoorzitter deelt mee (actiepunt 18-001) dat er nog overleg met de Vrienden
plaats vindt over een op te zetten schema waarin de positie van het gebruikersplatform
ten opzichte van de Vrienden verduidelijkt wordt.
De secretaris wijst op de toelichting bij de diverse actiepunten. Een aantal actiepunten
(18-002, 18-004) staan geagendeerd en een aantal actiepunten (18-006, 18-007, 18008) zijn afgehandeld.
3. Presentatie “Nederland Zoemt”
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De vicevoorzitter vraagt Marcel van der Veen ons in te wijden in de boeiende wereld van
de bijen.
Marcel neemt het woord en doet zijn presentatie aan de hand van sheets. Hij legt uit wat
het verschil is tussen een honingbij en een wilde bij. Hij legt ook uit waarom het zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat de bijenstand op orde blijft. Bijen zijn essentieel voor
de bevruchting van planten en dragen dus bij aan een goede ontwikkeling van onder andere ons voedsel. Met het project Nederland Zoemt wordt samenwerking tussen overheden gezocht om het leefgebied van de bijen te verbeteren (groene cirkels). Een dergelijke samenwerking is ook ontstaan tussen de overheden die betrokken zijn bij het Bentwoud. Daarnaast zijn er allerlei andere projecten gaande onder andere door middel van
sponsoring. In 2015 heeft in het Bentwoud een nulmeting plaatsgevonden. Ook in 2018
vindt een meting plaats en zullen de resultaten daarvan later aan het gebruikersplatform
worden gepresenteerd. Marcel zal hiervoor zorgdragen.
Actiepunt: 18-010
Vanuit de deelnemers wordt gevraagd of dit niet een strijd is tegen beter weten in.
Marcel antwoordt dat om dit reden met Nederland Zoemt gestart is omdat men zich realiseert dat met steeds minder bijen problemen gaan ontstaan.
Gevraagd wordt hoe de Golfbaan hierin staat?
Carla Prins-Laban antwoordt dat de Golfbaan Bentwoud zeer natuurbewust is en een beleid voert waarbij binnen 5 jaar tijd geen bestrijdingsmiddelen meer gebruik worden en
zodat de Golfbaan uiterst natuurvriendelijk is.
PAUZE
4. Samenstelling Gebruikersplatform
De vicevoorzitter vraagt de secretaris om uitleg te geven over de documenten die aan
het gebruikersplatform zijn verstuurd.
De secretaris deelt mee dat op basis van de evaluatie die heeft plaatsgevonden inzicht is
verkregen in de belangstelling en interesse waarom men zitting heeft in het gebruikersplatform en daar ook aan deelneemt. Daarnaast is gebruik gemaakt van oudere bestanden die eerder door de Vrienden zijn gebruikt waarin ook aanvullende informatie over de
deelnemers is verkregen.
De vicevoorzitter zegt dat het doel van dit inzicht is om na te gaan of het gebruikersplatform een brede maatschappelijke vertegenwoordiging kent die voor het Bentwoud als
voldoende representatief kan worden bestempeld. Ook wordt naar mogelijkheden gezocht om deelnemers met gelijkgerichte belangstelling meer met elkaar te laten samenwerken zodat een eensluidende opvatting in het gebruikersplatform aan de orde komt.
Daarvoor zou men in een kleine werkgroep kunnen samenwerken. Uit de inventarisatie
komt naar voren dat bepaalde groepen niet of in geringe mate vertegenwoordigd zijn.
Bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van ouderen en jongeren ontbreekt in het gebruikersplatform.Spreker stelt voor om een klein groepje samen te stellen die het initiatief
neemt om vast te stellen welke groepen ontbreken en hoe die het beste benaderd kunnen worden.
Siep Eilander zegt dat het bestuur het initiatief moet nemen om contacten te leggen met
groepen die ontbreken. Het gaat om ouderen, jongeren, allochtonen, ondernemers, bewoners Moerkapelle en Waddinxveen.
Carla Prins-Laban geeft aan dat zij contact zal zoeken met ondernemers.
Besluit: 18-002
De secretaris merkt op dat de presentielijst een beeld geeft wie, vanuit welke belangstelling en interesse, regelmatig aan de vergadering deelneemt. Dat biedt mogelijkheden
om ook die deelnemers eventueel in te schakelen bij het vinden van nieuwe deelnemers.
5. Instelling commissie doorontwikkeling Bentwoud
De secretaris deelt mee dat op de oproep drie deelnemers zich voor deze commissie hebben aangemeld: Ton Overtoom, Wil van den Hoven en Jan van de Meer.
De vicevoorzitter vraagt of de deelnemers met deze voordracht kunnen instemmen. Dat
is het geval.
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Besluit: 18-003
6. Vragen en mededelingen Staatsbosbeheer
De vicevoorzitter geeft het woord aan Linda Groeneveld.
Folder Bentwoud
Linda Groeneveld deelt de folder uit die nu beschikbaar is en waarin in het kort informatie wordt verstrekt over het Bentwoud. De folder wordt breed verspreid onder andere op
de publieksbalies van de betrokken gemeenten, VVV-kantoren, horecaondernemingen,
verenigingen etc. Linda vraagt de deelnemers om aan te geven waar, naar hun oordeel,
de folder eveneens verspreid moet worden. Suggesties kunnen direct naar Linda gemaild
worden.
In ieder geval wordt gesuggereerd om de folder ook te leggen in het museum Benthuizen.
Nieuwe beheerder
Linda Groeneveld deelt mee dat Jan Kamminga wordt opgevolgd door Jaap Meere als de
nieuwe boswachter beheer voor het Bentwoud.
Hondenlosloopgebied
Linda Groeneveld deelt mee dat het extra hek rond het hondenlosgebied aan de zijde
waar ook het terrein van Ton Homburg is gevestigd gereed is.
Gehandicaptenonderzoek
Linda Groeneveld deelt mee dat het Bentwoud is aangemeld voor een onderzoek waarbij
bekeken wordt hoe gehandicapt vriendelijk het Bentwoud is. Daarvoor is een onderzoeksplan gemaakt dat binnenkort in werking wordt gezet. Daarbij zijn gehandicapten organisaties betrokken maar Linda zou ook graag deelnemers uit het gebruikersplatform willen
betrekken bij het onderzoek.
Wim Stegeman (platform gehandicapten Waddinxveen) en Dick van Ommeren melden
zich hiervoor aan.
Van de resultaten van het onderzoek wordt het gebruikersplatform geïnformeerd.
Actiepunt: 18-011
Joop Zoetemelk klassieker
Linda Groeneveld meldt dat op 17 maart de Joop Zoetemelk klassieker door het Bentwoud trekt.
Hoogspanningsmasten
Linda Groeneveld meldt dat Tennet in de komende weken de bedrading gaat aanbrengen
aan de hoogspanningsmasten. Volgend jaar worden de oude hoogspanningsmasten verwijderd.
Gevraagd wordt of het nog een optie is om een van de masten deels als uitkijktoren te
behouden.
Linda Groeneveld antwoordt dat dit al eerder is gesuggereerd maar dat Staatsbosbeheer
besloten heeft dit niet te doen. Ook vanuit de Golfbaan Bentwoud wordt opgemerkt dit
niet te willen. Linda Groeneveld wijst er op dat het gebruikersplatform eerder hierover
een besluit heeft ondersteund.
Gevraagd wordt of er dit jaar met de bomenplant dag bomen geplant worden in het
Bentwoud.
Linda Groeneveld antwoordt dat dat niet het geval is. Er is geen verzoek gekomen vanuit
de gemeenten, die hiervoor altijd het initiatief nemen.
7. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
Jan van der Meij geeft aan dat er puin is gestort op een plek waar dat niet zou moeten.
Linda antwoordt dat Jan Kamminga gevraagd is dit verder te regelen. Het is inderdaad
niet op de juiste plaats gestort door de aannemer.
Jan Henneken (GVMC) vraagt of het pad langs de sloot bij het vliegveld gezien moet worden als een struinpad.
Linda Groeneveld antwoordt dat zij graag ter plaatse de situatie wil bekijken voor dat ze
daar een uitspraak over doet.
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Geklaagd wordt over het gedrag van sommige ATB’ers. Linda Groeneveld geeft aan dat
er inderdaad met MTB wordt gereden. Zij heeft daar laats ook mensen op aangesproken.
Handhaving let hier ook op.
Carla Prins-Laban vraagt hoe het zit met de verzilting van het Bentwoud.
De secretaris antwoordt dat het in de planning van dit jaar staat om het onderzoek
daarna door het Hoogheemraadschap te laten presenteren in het gebruikersplatform.
René van Berle deelt mee dat hij aanwezig is om zijn plan voor een theeschenkerij in
Bentwoud Oost toe te lichten. Op een eigen terrein dat gesitueerd is bij het Jagtlustpad
wordt in een pand gedacht aan het inrichten van een theeschenkerij. Hij is benieuwd hoe
de deelnemers daarover denken.
Vanuit het gebruikersplatform wordt enthousiast gereageerd en wordt René succes gewenst met het realiseren van de theeschenkerij.
8. Vaststellen verslag gebruikersplatform 11 januari 2018
De vicevoorzitter neemt het verslag, tekstueel en inhoudelijk, per pagina door. Er zijn
echter geen opmerkingen over de tekst en de inhoud van het verslag. Het verslag wordt
derhalve vastgesteld.
9. Rondvraag
• Carla Prins-Laban deelt mee dat een eerder gepland Golfbaan festival niet door
gaat. Op 15 september 2018 organiseert de Golfbaan een ander evenement.
• Rob van Daalhoff deelt mee dat op 26 oktober2018 een excursie naar de Heinekenvestiging in Zoeterwoude plaats vindt. De kosten bedragen € 20 per persoon.
De excursie is van 14.00 tot 17.00 uur. Een en ander wordt nog bekend gemaakt
in de nieuwsbrief van de Vrienden. Dat geldt ook voor de stamtafel die op 13 april
plaats vindt.
• Ab Kuntze vraagt hoe het nu zit met het hek dat bij de N209 zou worden geplaatst.
Linda Groeneveld antwoordt dat gebleken is dat niet SBB voor het onderhoud verantwoordelijk is maar de Provincie. En dus moet niet SBB het hek plaatsen maar
de Provincie. De Provincie heeft opnieuw toegezegd hiermee aan de slag te gaan.
• René van Berle vraagt wat de Vrienden van het Bentwoud doen om nieuwe leden
te werven.
De vicevoorzitter stelt voor dit buiten de vergadering te bespreken omdat dit niet
direct het gebruikersplatform raakt.
• Kees van Swieten zegt dat hij in Stompwijk een bijzonder melkveebedrijf runt.
Bijzonder omdat zijn koeien een oudhollands ras betreft. Die koeien hebben ook in
het Bentwoud gestaan nog voordat het Bentwoud werd aangelegd. Omdat het een
bijzonder oud ras is, probeert hij het bestaan van dat ras te verstevigen. En om
die reden zoekt hij samenwerking met Staatsbosbeheer om te bezien of dit
koeienras wellicht in het Bentwoud uitgezet zou kunnen worden.
Linda Groeneveld antwoordt dat een gesprek altijd mogelijk is. Vooralsnog heeft
Staatsbosbeheer gekozen voor hooglanders. Het is nog een beperkt klein gebied.
Uitbreiding daarvan vindt in de toekomst plaats.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vicevoorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.
Zoetermeer, 14 maart 2018.
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