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GEDACHTENGOED BENTWOUD 
November 2014, Anne Zuidhof, DLG 

 

1. BASIS: BOSPLAN 
 

 
[figuur Bosplan 1994] 

 
Het plan voor het Bentwoud – plan van rijk en de provincie – stamt uit begin jaren 90 en 
is onderdeel van het Strategisch Groenproject Zoetermeer-Zuidplas. Het is een plan voor 
een grootschalig, natuurlijk bosgebied van 1300 hectare, aaneengesloten, midden in de 
Randstad.  
 
Een plan met ambities: 

 ‘… het Bentwoud moet voor de bewoner van de Randstad een reëel en 

concurrerend alternatief zijn voor kwetsbare natuurgebieden als de duinen 

enerzijds en verafgelegen bossen zoals de Veluwe anderzijds. (….) Het Bentwoud 

fungeert als alternatief wanneer het een aanzienlijke omvang paart aan een 

duidelijke allure. Die allure moet het Bentwoud ontlenen aan de omvang met het 

natuurlijke karakter en aan de mogelijkheid om ongerepte natuur ongehinderd te 

beleven. (Bosplan Bentwoud, conceptnota, 1994)’ 

 
Drie doelen: 

- vergroting van de mogelijkheden voor natuurgerichte openluchtrecreatie in de 
Randstad 

- het vormen van een substantiële versterking voor de ecologische 
bosinfrastructuur van Zuid-Holland 

- het weren van de oprukkende verstedelijking vanuit de stedenring richting het 
Groene Hart en het gelijktijdig creëren van een goed leefklimaat van de (te 
ontwikkelen) woonomgeving (Bosplan Bentwoud, conceptnota, 1994) 

 
Naast doelen voor recreatie en natuur is er tijdens de uitvoering een vierde doelstelling 
bij gekomen op het gebied van water: 

- realiseren van een robuust, klimaatproof watersysteem 
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2. AANLEG EN INRICHTING EERSTE PERCELEN  
Eind jaren 90, begin 2000 

 

 
[figuur flexibele aanleg in lagen] 

 
Hoe pak je dat aan, de inrichting van het eerste stukje van een project met een 
verwachte doorlooptijd van 10 jaar, waarbij ontwikkelingen en wijzigingen zullen 
optreden die van invloed zijn op het totaalontwerp? 
 
KUNSTENAARS 
Met kunstenaars nagedacht over start aanleg Bentwoud.  
Voorbeelden van aanpakken: 

- supermarché: realisatie van alle toekomstige onderdelen van het bos op het 
eerste perceel: als showroom van het toekomstige bos 

- cellen: aanplant van beplantingscellen die dienen als zaadbron voor de verdere 
ontwikkeling van het bos 

 
LAGENPLAN / AANLEGSTRATEGIE 
Keuze viel op flexibiliteit van het ontwerp: Flexibiliteit inbouwen door een aanleg in 
lagen. In eerste instantie alleen de bosbeplanting aanleggen, in een later stadium, als er 
grotere aaneengesloten delen zijn ingeplant, de paden en voorzieningen gaan realiseren. 
Anticiperen op ontwikkelingen die tussentijds wijzigingen genereren is dan mogelijk. 
 
Model met cellen van kunstenaars gebruikt ten aanzien van de aanleg en ontwikkeling 
van een natuurlijke bosbeplanting in de natuurkern. Aanleg van eerste beplantingscellen, 
in cultuurlijke vorm; van hieruit spontane bosontwikkeling, waarbij de eerste cellen als 
zaadbronnen fungeren en de cellen zelf door natuurlijke processen zoals begrazing, hun 
cultuurlijke vorm gaan verliezen. 
 
AGRARISCHE OMGEVING 
Bij aanvang veel tegenstand van agrariërs. Daarom worden afspraken vastgelegd in het 
Afsprakenkader Aankoopstrategieplan Zoetermeer Zuidplas, onder andere over hoe om 
te gaan met de aanleg van bos op percelen grenzend aan agrarische percelen. 
Bijvoorbeeld: met bosbeplanting 20 meter afstand houden van de perceelsgrens; 
wanneer naastgelegen perceel wordt ingeplant, kan deze ’20 meter zone’ ook worden 
ingeplant. 

 



3 
 

 

3. RUIMTELIJKE KADERS EN INRICHTINGS-

PRINCIPES OP HOOFDLIJNEN 
 
Naast de aanlegstrategie zijn er ruimtelijke uitgangspunten nodig. Wat is de identiteit 
van Bentwoud, welke principes zijn leidend bij de aanleg, wat zijn de kaders voor 
ontwikkelingen binnen het Bentwoud. 
 
ZONERING 
 

 
 

[figuur Bosplan 1994] 
 

Bij de situering van voorzieningen en functies, bij het ontwerpen van paden etc. een 
zonering hanteren: intensievere randen met het accent op recreatie; deze randen sluiten 
aan op bebouwing, infrastructuur en ingangen van het bos. En een natuurkern op afstand 
van bebouwing en ingangen, waar het accent ligt op natuur, rust en stilte. 

 
SCHAAL 
Het grootschalige, uitgestrekte karakter van de droogmakerij terug laten komen in het 
bosontwerp. De openheid van de polder verdwijnt met de aanleg van bos, maar de 
uitgestrektheid van het gebied kun je in beide gevallen ervaren. 
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Dit realiseren door het bos als een geheel vorm te geven: verschillende onderdelen 
(bijvoorbeeld bij PPS-initiatieven) steeds vormgeven als onderdeel van het grotere 
geheel, en niet een eigen uniek karakter geven wat losstaat van het Bentwoud  
 

 
GRADIENT VAN DROOG NAAR NAT  
 

 
 

[Figuur: AHN] 
 

Het plangebied loopt qua maaiveld af van het westen naar het oosten, met bijna 2 meter. 
Bij het instellen van 1 waterpeil ontstaat een gradiënt van droger bos in het westen tot 
nat bos in het oostelijke deel. Met relatief weinig grondverzet kan dan in het oostelijke 
deel open water worden gerealiseerd. Peilfluctuatie van een halve meter creëert goede 
omstandigheden voor kansen op ecologisch gebied. Ruimtelijk ontstaat differentiatie 
tussen oost en west. 
 
 
NATUURBELEVING 
 

 
 

[Figuur: bosbeleving] 
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Een ander uitgangpunt was de ‘mogelijkheid om ongerepte natuur ongehinderd te 
beleven’, zoals geformuleerd in het Bosplan. Dit in zoveel mogelijk onderdelen van het 
bosontwerp terug laten komen: in de toegepaste bosbeplanting (inheemse soorten), 
natuurspeelplek in plaats van speeltuin, halfverharde paden ipv asfaltpaden, etc. 
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4. PPS 
 
Bij vaststellen van het Bosplan is een van de uitgangspunten dat een deel van het bos 
wordt gefinancierd middels PPS.  
 
De opgave PPS lijkt lastig te combineren met het uitgangspunt voor één grootschalig 
bos: bij elk PPS-initiatief is er de wens een uniek element te realiseren, met een eigen 
identiteit en sfeer. De ligging in het Bentwoud is daarbij meestal ondergeschikt. 
 
‘Het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen van Bentwoud’ lijkt ondergeschikt aan de 
mogelijkheden een deel van de oppervlakte van Bentwoud te laten financieren door 
derden. Een ambitie hebben in vroege planvormingsfase is makkelijker dan in vervolg. 
 
Door laten lopen van structuren en elementen uit het Bentwoud in het ‘PPS-gebied’, zoals 
golfbaan en sportvelden, lukt wel: moeraszone, paden, toepassing bosbeplanting. Ook 
het openbaar toegankelijk zijn van de voorziening is een uitgangspunt vanuit Bentwoud 
wat overeind blijft. 
 
Tevens een worsteling ten aanzien van het begrip bos. Want bos, wat is dat eigenlijk? 
Golfbaan, sportvelden, amfitheater….  
Maar, zonder bomen geen bos. 
 
PPS-voorzieningen werken ook als katalysator voor verdere inrichting en ontwikkeling 
van het Bentwoud, zoals rondom golfbaan en sportvelden is te zien. 
 
 

 

5. NATUUR 
 
Het natuurlijke karakter is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Bentwoud. 
Naast inrichtingsprincipes (zie hoofdstuk 3) zijn er specifieke Bentwoud-natuur-
onderdelen: 

- Natuurkern 
- Natuurlijke bosbeplanting 
- Moeraszone 

 
NATUURKERN 
In het bosplan is circa 400 ha aangewezen als natuurkern:  
Een gebied aan de stille ‘achterzijde’ van de polder, met minimale invloed van mens, 
waar bosontwikkeling op natuurlijke wijze plaatsvindt en sprake is van begrazing. De 
natuurkern is echter geen afgesloten gebied, maar geheel toegankelijk voor recreanten 
(struinen, geen intensieve recreatieve voorzieningen). Om rustige karakter te 
waarborgen zijn de toegangen tot de natuurkern aan de zuidzijde van het bos beperkt, 
om de recreatiestromen te reguleren. 
 
NATUURLIJKE BOSBEPLANTING 
Uitgangspunt voor de aan te leggen bosbeplanting is de PNV:Potentieel Natuurlijke 
Vegetatie. Bij aanvang is deze uitgewerkt in de aanlegstrategie. In 2008 is een 
ecologische bosvisie opgesteld door bureau Buiting. Hierin is een methode van aanplant 
voorgesteld met plantvakken met diverse plantafstand, waardoor variatie in groei 
ontstaat, zoals ook aanwezig in de opbouw van een natuurlijk bos. 
 
Gedurende de aanplant is steeds discussie geweest over de doelstelling van de 
bosbeplanting: houtproductie of natuur. Later komt daar biomassa en CO2-vastlegging 
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bij. Discussies zijn van invloed op ontwerp en het uitgangspunt van het natuurlijke 
karakter van het bos. Dit heeft onder andere geleid tot: 

- nota goed plantmateriaal  
- veldbezoek SBB, Bronnen en DLG reeds aanlegde beplanting 
- pilot biomassa 2011: in hoeverre is aanleg zo natuurlijk mogelijk bos te 

combineren met doelstelling ten aanzien van biomassa 
- CO2 aanvraag 2013: extra bosvakken en verdichting bosvakken 
 

MOERASZONE 
De zuidelijke grens van het bos wordt gevormd door een oude veenkade. Langs deze 
kade is een ecologische verbindingszone geprojecteerd in de vorm van een moeraszone. 
Behalve een natuurdoelstelling heeft de moeraszone ook de functie van het zichtbaar 
maken, en vrij in de ruimte laten liggen van de cultuurhistorisch waardevolle kade, en 
draagt deze bij aan de zonering van het bos (natuurlijke grens natuurkern, voorkomt 
grote recreatiestromen aan de zuidzijde van het bos) 
 

 
 
 
 

6. WATER 
 
Instellen van 1 waterpeil en de gradiënt die daarmee ontstaat, is een belangrijk 
onderdeel van de identiteit van Bentwoud: verschil tussen drogere en natter bosdeel, 
kansen voor natuur, terugdringen zoute kwel, waterberging bij piekbuien. 
 

op jaarbasis 4000 ton chloridebelasting minder op de Gouwe: dat is 4-7  miljoen pakken zout 

 
Wijzigingen ten opzichte van Bosplan: 

- Bosplan:  
o twee peilgebieden, gericht op gradiënten én droge voeten voor recreanten 
o Kreken noord-zuid gericht, gebaseerd op ondergrond 

- 1 Bentwoudpeil: 
o omklappen kreken in ontwerp, omdat realisatie op locatie uit Bosplan 

problemen oplevert bij aanleg (graven door zandige lagen betekent 
toename zoute kwel); kreken nu gekoppeld aan waterafvoer van gehele 
plangebied in oostelijke richting 

o geen waterinlaat, alleen neerslag 
o bij hevige neerslag kan 20 cm extra worden geborgen 
o in oostelijke deel komt water op maaiveld bij 1 peil: met relatief weinig 

graven kan open water worden gerealiseerd met kansen voor natuur en 
recreatie  
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Verder zijn er een aantal specifieke Bentwoud-water-onderdelen : 

- bestaande tochten- en slotenpatroon grotendeels handhaven 
- Moeraszone 
- Open water met riet in het oostelijke, Waddinxveense deel van Bentwoud 
 

 
 

7. RECREATIE 
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Bos met zowel recreatie als natuurdoelstelling. In de loop van de jaren, met het 
veranderen van beleid, gaat dit een aantal keer wringen. 
 
OPVANG CAPACITEIT RECREATIE 
Uitgangspunt voor RODS: 20 pers/ha/dag. Gevolg is dat alle RODS-gebieden eenzelfde 
uitstraling en voorzieningen niveau zullen krijgen.  
� Waddinxveense deel zou 70 hectare aan intensieve voorzieningen zoals strandjes, 
terrasjes, speelveldjes en ligweides moeten bevatten om opvangcapaciteit te halen  
 

 
 
� in elk RODS gebied verschijnt op deze wijze de standaard aan wandel en fietspaden 
met zelfde breedte en opbouw; andere, specifieke doelgroepen komen dan nergens aan 
bod. 
 
Aanpak die volgt: uitgaan van 5 motiefgroepen (Gezelligheid, Er tussen uit, Interesse, 
Volledig opgaan en Uitdaging): plekken realiseren voor verschillende soorten 
recreanten/motiefgroepen. 
 
NATUURLIJKE KARAKTER RECERATIEVE VOORZIENINGEN 
Lastig te realiseren, met name in de intensievere randen. Keuze om vooral in te steken 
op natuurbeleving en natuurgerichte recreatie sluit keuze voor andere soorten recreatie 
uit. Blijkt niet haalbaar. Niet vanuit financieel oogpunt (bijv. PPS-initiatieven), niet vanuit 
draagvlak. Tegelijkertijd niet helder te definiëren wat wel vormen van natuurgerichte 
recreatieve voorzieningen zijn en wat niet. 
 
 
SPECIFIEKE ONDERDELEN BENTWOUD WAT BETREFT RECREATIE: 

- zonering uit het bosplan, ingangen en voorzieningen in de drukkere randen; aan 
de zuidzijde bij de natuurkern juist minder ingangen en voorzieningen 
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- recreatieconcentratiepunt bij de ontsluitingsweg 
- doorgaande route voor fietsers en wandelaars van oost naar west, ligging 

gekoppeld aan de tochten en gelegen in het intensievere deel van het bos, niet in 
de natuurkern 

  
 
 

8. INFRASTRUCTUUR 
 
Na vaststelling van Bosplan veel ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur die 
moesten worden ingepast in het bos: 
 
HSL 
Drie ongelijkvloerse kruisingen voor recreanten opgenomen in tracé HSL; één daarvan 
met Tweede Tocht, één daarvan met gehele kade en aan te leggen ecologische 
verbindingszone 
 
N290 
Traject duurzaam veilig N209 voor betere veiligheid en doorstroming. Vanaf 2004 
planontwikkeling voor: 

- rotondes,  
- ongelijkvloerse kruisingen,  
- parallelweg Hogeveenseweg 
- toegang tot het Bentwoud 

Gevolgen voor Bentwoud: 
- wijzigingen in de wijze waarop het bos toegankelijk wordt: de vele kleine 

parkeerplaatsen aan de rand van het bos, zoals aangegeven in het Bosplan zijn 
niet wenselijk vanuit het duurzaam veilig beleid: er worden nu enkele grotere 
parkeerplaatsen gepland, gekoppeld aan de locaties van de rotondes in de N209 
en de Bentwoud-laan 

- ontsluitingsweg richting het recreatieconcentratiepunt wordt relatief lang door de 
ligging van het recreatieconcentratiepunt wat dieper in het bos; van invloed op de 
ligging van het RCP en de ontsluitingsweg waren:  

o de ligging van de golfbaan, waardoor RCP meer zuidelijk komt te liggen  
o de randvoorwaarden HSL ten aanzien van de passeerbaarheid 
o het tracé van de 380 kV: RCP op enige afstand van het tracé 

- invloed op interne ontsluiting Bentwoud van de driehoek naar het Rijnwoudse 
deel: bezuinigingen in het kader van de herijking ILG maakt dat de 
ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Tweede Tocht tussen driehoek en het 
Rijnwoudse deel in eerste instantie wordt geschrapt, omdat er vanuit het 
duurzaam veilig beleid al een tunnel wordt aangelegd in de directe nabijheid,  bij 
Omleidingsweg en bushalte 

 
RANDWEG WADDINXVEEN / BENTWOUDLAAN 
Plannen van de gemeente Waddinxveen met betrekking tot een westelijke randweg heeft 
invloed op de realisatie van het bos op Waddinxveens grondgebied: 

- pas in laat stadium inplanten percelen, als in het Rijnwoudse deel al een groot 
aantal percelen is ingeplant 

- invloed op begrenzing Bentwoud, (in relatie tot herijking) 
- ligging weg in laagste deel Bentwoud met hoog Bentwoudpeil geeft conflicten 

 
KABELS EN LEIDINGEN 
Vele kabels en leidingen die of al aanwezig waren of gedurende de planvorming en 
uitvoering nieuw in het bosgebied werden geprojecteerd zijn van grote invloed geweest. 
 
Nieuwe leidingentracés: 

- 380 kV 
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- CO2 
- Gasleiding 

 
INPOASSING INFRASTRUCTUUR IN BENTWOUD 
Uitgangspunt voor de inpassing was steeds dat bos zoveel mogelijk 1 geheel blijft.  
 
Bij CO2 en gasleiding was het kunnen realiseren van de moeraszone één van de 
belangrijkste aandachtspunten.  
 
Bij de Bentwoud-laan zijn de verbindingen met Boskoop en Waddinxveen voor recreanten 
(wandelaars, fietsers, ruiters) essentieel, om de barrièrewerking zoveel mogelijk te 
compenseren.  
 

 

9. DRIEHOEK 
 
De driehoek is het meest intensieve deel van Bentwoud, met een andere dynamiek dan 
rest Bentwoud: 

- intensieve betrokkenheid gemeenten, inclusief eigen financiële middelen 
- ligging naast Vinexwijk en direct tegen Benthuizen 
- aanleg sportvelden werkte als een soort katalysator: draagvlak/betrokkenheid 

omgeving en financiën  
 

Relatie met het andere deel van Bentwoud, aan de andere zijde van de N209 en de HSL 
is steeds een punt van aandacht: doelstelling was steeds dat beide delen zo goed 
mogelijk op elkaar aansluiten, zowel functioneel (fiets- en wandelpaden, moeraszone) als 
visueel (doorlopende structuren aan beide zijden van N209 en HSL).  
 
 
 

10. STARTEN MET GOUD, AFRONDEN MET KOPER 
 

Bentwoud, plan met lange doorlooptijd, met onderweg wijzigingen in: 
• beleid 
• budgetten 
• partijen 
• betrokken personen 
 
Bij aanvang plan met ambities: grootschalig, natuurlijk bosgebied van 1300 hectare, 
aaneengesloten, midden in de Randstad.  
 
Anno 2014: 
1. Afname in oppervlakte: 

- randzone Waddinxveen,  
- Waddinxveen, ten zuiden van de maaltocht 

 
2. Beleid robuust water en tegengaan zoute kwel in diepe polder niet meer een 

hoofddoelstelling is. Loslaten Bentwoudpeil en peilfluctuatie in het Waddinxveense 
deel. Kabels en leidingen maken afvoer in alleen oostelijke richting lastig; extra 
afvoer in westelijke richting wordt ingebouwd in plan. Gradiënt van droog bos naar 
nat bos, nog zeer mager in bosontwerp. Open water met riet in Waddinxveense deel 
wordt niet gerealiseerd. 

 
3. Natuur geen doelstelling meer. Natuurkern nog wel herkenbaar als begraasd gebied, 

maar natuurdoelstelling is er af. Moeraszone is gebleven, maar stapstenen zijn 
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afgevallen, met name in de punt van de driehoek heeft dit een wijziging opgeleverd in 
beeld: wel water, riet en ruigte, maar door verdwenen natuurdoelstelling en door 
kleiner budget herijking uiteindelijk alleen visueel onderdeel van moeraszone.  

 
4. Recreatie doelstelling in Waddinxveense deel in afgeslankte vorm: 

- Bentwoud komt op afstand te liggen van bebouwingskernen doordat randzone niet 
meer wordt ingericht 

- Ligging randweg tussen bos en bebouwing  
- Oppervlakte fors verkleind 
 
 

Nu circa 800 hectare bos met enkelvoudige recreatiedoelstelling, in een meer sobere 
uitvoering: basisuitvoering.  
Er is wel voorzien in een kwaliteitsimpuls na aanleg van de basis, om de oorspronkelijke 
ambities zoveel mogelijk alsnog te realiseren, met financiering door derden, of door 
nieuwe budgetten.  
In deze notitie beschreven gedachtengoed is input geweest voor het kwaliteitskader. 
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