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De visie van de Vereniging
Vrienden van het Bentwoud op
de toekomst van het Bentwoud.

Achtergrond
De Vereniging Vrienden van het
Bentwoud (VVB) is een enthousiaste
groep van meer dan 350 leden die
natuur en recreëren in het groen een
warm hart toedragen. Voor de inwoners
van het sterk verstedelijkte Zuid-Holland
is het belangrijk dat er gelegenheid
is om kennis te maken met natuur
en ervan te genieten. Daarvoor is het
noodzakelijk dat er in de nabijheid omvangrijke groene gebieden zijn met een
grote aantrekkingskracht. Het Bentwoud
kan uitgroeien tot een gebied met zo’n
allure, een blik op de kaart maakt dat
duidelijk. J
 e ziet meteen wat mogelijk is
aan groene recreatieve verbindingen en
meer natuur. Laten we de kansen daarvoor grijpen. Uit dit gevoel van urgentie
is de visie van de VVB ontstaan.

van natuur te genieten en in een natuurlijke omgeving te recreëren. Deze visie
is waar te maken als het Bentwoud een
aanzienlijke omvang heeft. Daarom is
de ambitie van de VVB: in het jaar 2100
moet het Bentwoud 2100 hectare groot
zijn, op de middellange termijn door
slimme verbindingen met andere ‘groene
gebieden’ en op de lange termijn als
‘grote groene long met allure’ binnen
de Randstad.

Met haar visie gaat de VVB graag de
dialoog aan met inwoners en overheden.

Het Bentwoud: een natuurlijk
recreatiegebied
De VVB spreekt van een ‘natuurlijk
recreatiegebied’: aan het belang van de
natuur hecht de VVB veel waarde. Dit
belang geeft richting aan de vormen van
recreatie die in het Bentwoud tot ontwikkeling kunnen komen. Deze zullen
het natuurlijke karakter niet mogen aantasten, maar moeten deze waar mogelijk
versterken.

Visie op het Bentwoud
De VVB heeft de volgende visie: het
Bentwoud moet een natuurlijk recreatie
gebied van allure zijn dat aan een diversiteit aan bewoners van de Randstad de
gelegenheid biedt om in de nabijheid

Het Bentwoud is er voor een diversiteit
aan gebruikers
In de visie van de VVB groeit het
Bentwoud uit tot een aantrekkelijk en
omvangrijk natuurlijk recreatiegebied
dat bezoekers (ook ouderen, jeugd,

In het jaar 2100
moet het Bentwoud
2100 hectare
groot zijn.
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mensen met verschillende culturele
achtergrond) trekt uit de wijde omgeving
van het steeds meer verstedelijkte
Zuid-Holland. Het Bentwoud kent nu
al verschillende gebruikers: wandelaars, geo-cachers, fietsers, liefhebbers
van ongerepte natuur, ruiters, golfers,

voetballers en modelvliegtuigvliegers.
De VVB hanteert als eerste stelregel
dat vormen van recreatie die andere
ernstig belemmeren of uitsluiten ongewenst zijn. Een tweede stelregel is die
van onbelemmerde toegankelijkheid
(struinen en gaan waar je wilt).

Geef het Bentwoud
de tijd om op een
organische manier
te groeien.

De allure van het Bentwoud
Voor allure van het Bentwoud is het
noodzakelijk dat het bos als een integraal geheel wordt vormgegeven, en
niet als afzonderlijke onderdelen.
Helaas is dat niet volledig gelukt: in
zijn huidige omvang (ongeveer 800
hectare) hebben sportvelden, golfbaan
en landgoed een volstrekt eigen karakter
dat los staat van het Bentwoud. Daarnaast is sprake van afgeperkt hondenlosloopgebied en begrazingsgebied.
Daarmee is het Bentwoud ‘al vol’.
De noodzakelijke allure zal binnen de
huidige omvang niet ontstaan, daarvoor
is meer ruimte nodig.

Middellange termijn: groene
verbindingen en ‘slow wood’
De VVB ziet het Bentwoud als een onderdeel van ecologische verbindingen
en groene recreatieve verbindingen.
Robuuste groene verbinding met het
Gouwebos en met het Rotte-gebied
behoort tot de mogelijkheden op de
middelllange termijn.
Het Bentwoud is niet voor de komende
jaren aangelegd, maar voor de komende
eeuwen. De VVB kiest daarom voor ‘slow
wood’: geef het Bentwoud de tijd om
op een organische manier te groeien en
vermijd niet bij het natuurlijke karakter
passende initiatieven.

De volledige tekst van de visie van de VVB vindt u op www.bentwoud.info.

