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Inleiding 
 
Het jaar 2017 was voor de Vereniging Vrienden van het Bentwoud een bezig 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 (VVB) 
 
Het verenigingsleven in Nederland schijnt het moeilijk te hebben. De VVB niet! We sloten het jaar af met 
tegen de 400 leden waarvan 164 stemleden.  
In het verenigingsjaar 2017 kwamen we 7 maal in vergadering bijeen. Vijf daarvan waren korte 
bijpraatbijeenkomsten. Twee waren avondvullend, de voorjaars- en de najaarsbijeenkomst. 
 

Op de voorjaarsbijeenkomst in mei hebben we de visie van de vereniging op de 
toekomst van het Bentwoud vastgesteld. We hebben hem genoemd ‘Bentwoud 2100’ 
met als achtergrond dat het streven is dat het Bentwoud in het jaar 2100 een omvang 
heeft van 2100 hectare. De visie hebben we 
ontwikkeld in een aantal stappen. In 2016 zijn 
we met een brainstorm begonnen. De visie is 
ons referentiekader als we met de 
buitenwereld spreken. De complete visie maar 
ook een handzame samenvatting is natuurlijk 
na te lezen op ww.bentwoud.info. Tijdens een 
werkbezoek van de commissaris van de 

Koning en de gedeputeerden van Zuid-Holland heeft de voorzitter 
hun de visie gepresenteerd. 
 

 
 
 
Zeer geslaagd was ook onze najaarsbijeenkomst in november. 
Ruim 70 leden genoten van de gezelligheid met elkaar en van twee 
interessante sprekers.  
“Van 1300 hectare naar 725, een gemiste kans door politiek korte 
termijn denken en fixatie of financiën. Jullie zetten een mooie en 
terechte stip op de horizon van 2100”. Dat stelde Chris Kalden, 
voorzitter van het bestuur van de Stichting het Groene Hart.  
Peter Vlasveld, samensteller van de publicatie De Drooggemaakte 
Noordplas, bood het historische perspectief op het Bentwoud 
 
 
 
 

 
 
De vereniging stimuleert het ontstaan van een 'Bentwoud-community' met niet alleen een inhoudelijk, maar 
ook een sociaal karakter, bijvoorbeeld met de  tweemaandelijkse informele “stamtafel” in Dorpscafé-Eethuis 
De Tas in Benthuizen. 
 
Het bestuur wordt op 1 januari 2018 gevormd door Ria van Diemen (penningmeester), Ton Homburg, Harry 
Ramler, Kees Bot, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander (voorzitter). 

http://www.bentwoud.info/


Activiteiten 
 
 
Nog juist in het plantseizoen hebben we de stemleden van de vereniging 
de gelegenheid geboden om bijzondere bomen te planten in een 
‘Vriendenbos’. Resultaat is dat we 90 uiteenlopende soorten fruitbomen op 
een mooie plek in de Driehoek Benthuizen-Zoetermeer hebben geplant. 
 
 

 

 

 

Ter nagedachtenis van ons zeer gewaardeerde lid Dick Stam die eind 
2016 is overleden, heeft een aantal vrienden de middelen bijeengebracht 
om een bankje te plaatsen bij het Vriendenbos. Ook dit is met veel 
zelfwerkzaamheid gedaan. Op de foto: de familie van Dick Stam na de 
onthulling van het bankje. 

 

 

 

Dit jaar organiseerden we samen met Staatsbosbeheer voor de 
eerste maal de Bentwoud Buitendag. Hoewel de weergoden ons 
niet bepaald gunstig gezind waren, was er een bemoedigende 
opkomst van deelnemers. Een geslaagd evenement waar we voor 
komende gelegenheden veel lering uit konden trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar voerden we tijdens Monumentendag de 
fietsroute ‘Monumenten langs het Bentwoud’ uit.  

 
 
 
 
 

 
 
Ook de winterwandeling op “derde kerstdag” stond weer op het 
programma. We organiseerden dit samen met Staatsbosbeheer. 
Zo’n 60 deelnemers genoten van de wandeling vanaf de ‘heuvel van 
Zeeman’ door het begrazingsgebied en verkwikten zich na afloop 
met Glühwein en een broodbol met snert. 
 
 
 
 
 
 

  



Politiek-bestuurlijke beïnvloeding 
 
Op dit gebied heeft de vereniging zich vooral geroerd rond alles wat met de aanleg van de provinciale weg 
N207-Zuid te maken heeft en dan natuurlijk vooral met het deel dat door het Bentwoud is gepland. Ettelijke 
malen is er in gemeenteraden en Provinciale Staten ingesproken, en hebben we het standpunt van de 
vereniging in brieven en persmededelingen naar buiten gebracht. Eind 2017 hebben de gemeenteraden van 
Waddinxveen en Alphen aan den Rijn zich met kleine meerderheden uitgesproken voor de aanleg, een 
vooralsnog teleurstellende ontwikkeling. Begin 2018 volgt besluitvorming in Provinciale Staten. 
 
 
 
 
Namens het bestuur  
5 januari 2018 
Siep Eilander, voorzitter 
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