Jaarverslag 2016 Vereniging Vrienden van het Bentwoud

Inleiding
Het jaar 2016 was voor de Vereniging Vrienden van het Bentwoud een succesvol jaar. Dit jaarverslag wil
daar op korte en overzichtelijke wijze een beeld van geven. Wie nieuwsgierig is geworden en over
onderdelen van dit verslag meer wil weten, kan alle informatie vinden op www.bentwoud.info.
Ontwikkelingen in de Vereniging Vrienden van het Bentwoud
In onze statuten hebben we een dit jaar een onderscheid aangebracht tussen “stemleden” en “steunleden”.
Stemleden betalen contributie (€ 10 per jaar), steunleden niet. Stemleden mogen hun stem laten gelden in
de vergaderingen. Met dit onderscheid in de hand hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de
vereniging gericht leden geworven. Een onverwacht groot succes waardoor het ledental nu ruim boven de
300 leden zit. Circa een derde hiervan is stemlid, twee derde steunlid.
In het verenigingsjaar 2016 kwamen we zes maal bijeen. Vijf keer was dat in een korte tweemaandelijkse
bijpraatbijeenkomst. In november is een avond lang vergaderd. Daar is de genoemde statutenwijziging
formeel goedgekeurd en hebben we een begin gemaakt met vorming van een verenigingsvisie op de
toekomst van het Bentwoud.
De communicatie met de buitenwereld heeft een professionalisering ondergaan. Getuigen hiervan zijn de
vele door de media opgepakte persberichten die zijn uitgegaan. De vereniging is ook actief op Twitter en op
Facebook. Nadat in 2015 de website een stevige facelift heeft ondergaan, is dat in 2016 gebeurd met de
nieuwsbrief. Deze is in de tweede helft van 2016 driemaal verschenen.
De vereniging stimuleert het ontstaan van een 'Bentwoud-community' met niet alleen een inhoudelijk, maar
ook een sociaal karakter. Activiteiten daarvoor zijn de tweemaandelijkse informele “stamtafel” (in de
maanden dat er geen vergadering is) en de jaarlijkse barbecue.
Het bestuur wordt op 1 januari 2017 gevormd door Ria van Diemen (inkomend penningmeester), Ton
Homburg, Harry Ramler, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander (voorzitter). Tot het bestuur treedt
per januari vanuit het Waddinxveense Kees Bot toe.
Veel energie hebben we gestoken in het convenant met Staatsbosbeheer.
beschrijft de manier waarop Staatsbosbeheer en het Gebruikersplatform
Bentwoud de komende jaren met elkaar gaan samenwerken. In de
praktijk zien we natuurlijk dat leden van de vereniging actieve deelnemers
zijn aan het Gebruikersplatform, maar ook als vrijwilliger van
Staatsbosbeheer in het Bentwoud aan de klus zijn. Een uitvloeisel van het
Convenant is een duidelijker onderscheid tussen taken en
verantwoordelijkheden van Gebruikersplatform en onze vereniging. Kort
gezegd:

Dit



het Gebruikersplatform is een voor iedereen toegankelijke
bijeenkomst waar informatie en gedachten worden
uitgewisseld; het Gebruikersplatform is dus niet een
rechtspersoon die als zodanig naar buiten kan treden. Het
Gepruikersplatform heeft deelnemers.



de vereniging is een groep mensen die zich het lot van het
Bentwoud aantrekt en die daar activiteiten op richt. Het is een
rechtspersoon die bijvoorbeeld subsidies kan aanvragen, en die zich ook formeel tot overheden

kan richten in brieven, inspraak en mogelijk ook juridische procedures. Onze vereniging heeft
leden.
Wij denken dat we hiermee “best of both worlds” voor het Bentwoud hebben gerealiseerd. Het convenant is
na te lezen op www.bentwoud.info.
Politiek-bestuurlijke beïnvloeding
Hoewel we ons echt het allerliefst bezig
houden met de positieve en leuke zaken in
het Bentwoud, ontkomen we er niet aan
om als vereniging onze stem te laten
horen als er zich bedreigingen voordoen.
Een duidelijk geval is de 'Verlengde
Bentwoudlaan', onderdeel van N207 Zuid.
De afgelopen jaar heeft hierover politieke
besluitvorming plaatsgevonden op lokaal
niveau en in provinciale staten. Resultaat
is dat de aanleg van de randweg langs
Waddinxveen – de Verlengde
Bentwoudlaan door het Bentwoud als
voorkeursalternatief is gekozen. De
provincie heeft een krediet ter beschikking
gesteld om dit verder uit te werken. We
hebben herhaaldelijk (in)gesproken, bij
gemeenten en in provinciale staten. Voor
onze opstelling hebben we
'ontwerpprincipes' opgesteld. Dit is het
gedachtegoed waarmee we de dialoog
met de overheden aangaan. Eén van onze
uitgangspunten is dat als er oppervlakte afgaat van het Bentwoud, dit ook in aanvullende gronden wordt
gecompenseerd. Voor dit laatste hebben we als constructieve ideeën ingebracht dat er robuuste
groenstroken zouden moeten komen die het Bentwoud verbinden met de Rotte en met het Gouwebos. De
verbinding met het Gouwebos is door een actief lid van de vereniging heel concreet uitgewerkt. We hebben
dat aan de betrokken overheden aangeboden.
Over dit dossier is veel informatie geplaatst op www.bentwoud.info.
4 Overige activiteiten
Ter gelegenheid van de afronding van de
ontwikkelfase van het Bentwoud is op 21 juni een
'Bentwoud-festival' georganiseerd. Onze vereniging
heeft daar een actieve bijdrage aan geleverd. We
zijn er trots op dat we in dat kader mooie boekjes
hebben kunnen uitbrengen: “Waarnemingen in het
Bentwoud” en “De 10 mooiste wandelingen in het
Bentwoud”. Je kunt ze downloaden van
www.bentwoud.info. Er zijn verschillende leuke
filmpjes van het festival beschikbaar. Op het
volgende filmpje zie je onder meer een aantal
leden van onze vereniging vol overtuiging het
Bentwoudlied zingen.
Op Open Monumentendag, zaterdag 8 september, hebben we wederom de fietsroute 'Monumenten rond het
Bentwoud' georganiseerd. Enkele leden hebben daarvoor een geheel herziene versie van de betreffende
folder gemaakt. Ook deze is te downloaden van www.bentwoud.info.
In de nacht van 27 oktober hebben we voor leden een nachtwandeling georganiseerd, en op derde kerstdag
27 december een kerstwandeling die besloten werd met Glühwein en een broodbol met snert. Beide
wandelingen zijn goed bezocht.

Speciale vermelding zijn de vrijwilligers van Staatsbosbeheer waard die zich ook echt fysiek inzetten voor
het Bentwoud in activiteiten als zagen, bos uitdunnen, wilgen trekken, maaien, padenonderhoud en paden
markeren. Daar wordt veel tijd ingestoken. Velen van hen en zeker de meest actieven zijn ook lid onze
vereniging.
Een succes van onze vereniging is ook het tot stand
komen van de voetgangersbrug over de N209 die voor
wandelaars het westelijk en het oostelijk deel van het
Bentwoud verbindt. We hebben lang voor deze
voorziening geijverd. Op 2 december is dit feestelijk
ingeluid, gelijktijdig met het gereedkomen van de
fietstunnel bij de rotonde Benthuizen in de N209.

Tot slot
Op de drempel van het nieuwe jaar 2017 overleed ons markante lid Dick Stam. In het jaarverslag 2015
konden we nog het volgende vol trots vermelden: “De volhardende aandacht van één lid van de Vereniging
heeft ertoe geleid dat het fietspad door de Driehoek Benthuizen van LED-verlichting is voorzien”. Het hier
bedoelde lid was natuurlijk onze Dick. Met een In Memoriam in de nieuwsbrief en een minuut stilte bij de
kerstwandeling hebben we aan zijn overlijden aandacht besteed.
Namens het bestuur
8 januari 2017
Siep Eilander, voorzitter
www.bentwoud,info
info@bentwoud.info

