Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 17-25
Verslag vergadering Gebruikersplatform Bentwoud
Gehouden op: donderdag 9 november 2017
De Tas te Benthuizen
Aanwezig: 35 personen
Afgemeld: 1 persoon
1. Welkom, opening en mededelingen
De voorzitter, Oscar de Groot, opent de vergadering en heet in ieder welkom. In het bijzonder heet hij mevrouw Bult welkom die aanwezig is voor het agendapunt het blote
voeten pad. Verder meldt de voorzitter dat Tamara Mourik voor het eerst aanwezig is. Zij
vertegenwoordigt de ruiters die van het Bentwoud gebruik maken. Verder heeft zich bij
de secretaris mevrouw Prins-Laban gemeld. Zij vertegenwoordigt Golfbaan Bentwoud.
Helaas is zij bij deze vergadering niet aanwezig.
Heleen Schrier, gemeente Alphen aan den Rijn, deelt mee dat zij voor het laatst aanwezig is. Zij wordt opgevolgd door collega Annet van Nes die de gemeente Alphen aan den
Rijn in het Gebruikersplatform zal vertegenwoordigen.
De voorzitter bedankt Heleen Schrier voor haar aanwezigheid, betrokkenheid en inzet
voor het Bentwoud en wenst haar succes met haar verdere loopbaan.
De secretaris, Alfred Lohman, geeft aan dat aan de deelnemers van het Gebruikersplatform de brief, ter informatie, is gestuurd over de inloopavond rond de vaarverbinding
Rotte, Rijn, Vliet. Spreker zal, namens het Gebruikersplatform, naar deze bijeenkomst
gaan om te bezien wat de verschillende opties aan consequenties kunnen hebben voor
het Bentwoud.
2. Actiepunten vergadering 7 september 2017
De voorzitter vraagt Linda Groeneveld, Staatsbosbeheer, en de secretaris om de stand
van zaken per actiepunt aan te geven.
17-002:
Jeannet Sprengers geeft aan dat de situatie aan het Noordeinde wel verbeterd is maar
nog wel onveilig is. Linda zegt toe dit op te zullen nemen met Wouter den Breems (PZH).
17-003:
Waarschuwingsborden zijn geplaatst maar er ontbreekt nog een hek waarmee voorkomen wordt dat men plotseling op de weg staat. Linda zal hier ook contact over opnemen
met Wouter den Breems (PZH).
17-007:
Wordt door de vrijwilligers voor het eind van het jaar aangepakt en afgehandeld.
17-008:
Is afgehandeld.
17-011, 17-012, 17-014 en 17-015:
Staat geagendeerd.
17-013:
Wordt geagendeerd voor de vergadering in januari. Dit heeft te maken met de komst van
de vertegenwoordiger van het Landgoed.
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Op verzoek van de voorzitter geeft Tamara Mourik een toelichting op de deelname van de
ruiters aan het Gebruikersplatform. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een vereniging voor de ruiters die van het Bentwoud gebruik maken. Daar
doen de maneges aan mee maar ook individuele ruiters. De vereniging is nodig omdat bij
het realiseren van ruiterpaden in het Bentwoud het onderhoud van die paden geregeld
moet worden. Dat onderhoud komt bij de vereniging te liggen die daarvoor een contract
sluit met Staatsbosbeheer. Dat contract is nog volop in bespreking omdat het vooral juridisch in orde moet zijn vanwege de aansprakelijkheid die met het onderhoud gepaard
gaat. Zodra het contract door partijen getekend wordt, legt Staatsbosbeheer de ruiterpaden aan. Tamara geeft aan dat er vanuit het land belangstelling is voor de wijze waarop
dit nu door partijen in het Bentwoud geregeld wordt. Ook op andere plaatsen wordt over
een dergelijke constructie nagedacht.
Linda Groeneveld zegt dat de afspraken juridisch moeten kloppen en daar vindt nu overleg over plaats. Daarnaast gaat de vereniging ook nog activiteiten organiseren en
daarom is participatie in het Gebruikersplatform van belang zodat een en ander met de
gebruikers goed afgestemd kan worden.
Siep Eilander zegt dat het interessant is om straks kennis te kunnen nemen van de definitief gemaakte afspraken mede in verband met voornemens van het Kabinet om meer in
natuur en in betrokkenheid van burgers te investeren.
Linda Groeneveld meldt tenslotte dat de activiteiten van de ruiters ook in de activiteitenkalender op de website van het Bentwoud worden geplaatst.
3. Presentatie “Waarnemingen in het Bentwoud”
Henk Lubberding, voorzitter afdeling Zoetermeer van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie, excuseert zich voor zijn vertraagde aankomst. Hij zal in het kort uiteenzetten welke
waarnemingen worden verricht in het Bentwoud. Hij geeft aan dat er nog geen resultaten
zijn te melden maar hij verwacht dat hij mogelijke resultaten in de komende twee jaar
aan het Gebruikersplatform kan melden. In het verleden heeft Staatsbosbeheer de afdeling gevraagd om op specifieke plaatsen in het Bentwoud onderzoek te doen naar planten
die daar voorkomen of zich daar ontwikkelen. In het Bentwoud zijn een viertal kwadranten uitgezet waar waarnemingen plaatsvinden. Onder andere in het moerasgebied maar
ook in het begrazingsgebied. De kwadranten zijn gemarkeerd met een paal die van een
rode kop is voorzien. Het onderzoek is in 2016 gestart en neemt twee jaar in beslag.
Henk meldt dat er op sommige kwadranten al wel bijzonderheden zijn vastgesteld maar
daar kunnen nu nog geen conclusies aan verbonden worden. Hij zegt toe daar in een volgende vergadering (2018/2019) op terug te zullen komen.
4. Blote voeten pad in het Groene Hart
De voorzitter geeft mevrouw Bult het woord.
Mieke Bult legt uit dat zij al geruime tijd bezig is om een blote voeten pad te realiseren.
Uit onderzoek en uit ervaring is gebleken dat het lopen over een dergelijk pad goed is
voor het lichaam. Het pad bestaat uit verschillende elementen waaronder gras, grind,
modder, zand en dergelijke. Ze is op zoek naar een geschikt terrein waarop dit blote voeten pad kan worden aangelegd en zij is op zoek naar financiële mogelijkheden om het
pad aan te leggen en te onderhouden. Ze heeft onderzoek gedaan naar dergelijke paden
die in Duitsland zijn aangelegd en die ook door bedrijven zijn gefinancierd. Echter tot nu
toe is het niet gelukt om bedrijven of organisaties te vinden die een dergelijk pad in de
Randstad willen aanleggen, financieren of onderhouden. Ze heeft de gemeente Alphen
aan den Rijn benaderd en die heeft haar gewezen op het bestaan van het Gebruikersplatform.
Aan mevrouw Bult wordt gevraagd of er in Nederland dergelijke paden bestaan en of zij
heeft onderzocht hoe die gefinancierd worden.
Mevrouw Bult antwoordt dat er verschillende paden zijn die op privégrond zijn aangelegd.
De eigenaar vraagt dan vaak een vergoeding aan de gebruikers van het pad.
Gesuggereerd wordt dat een deel van het laarzen pad wellicht hiervoor gebruikt zou kunnen worden.
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Mevrouw Bult legt uit dat een blote voeten pad uit verschillende elementen moet bestaan
en dat is op het laarzen pad niet aanwezig.
Linda Groeneveld zegt dat het een goed en leuk initiatief is en best wel zou kunnen passen in het Bentwoud. Echter de aanleg en vooral het onderhoud is kostbaar en daarvoor
moeten financiële middelen beschikbaar zijn. Zij adviseert mevrouw Bult om gebruikers
te vinden en te enthousiasmeren om zo aan de benodigde financiële middelen te komen.
Siep Eilander stelt voor mevrouw Bult uit te nodigen voor de Bentwoud Buitendag (17 juli
2018) om zo haar initiatief onder de aandacht van de gebruikers te brengen en mogelijk
daardoor de aanleg en het onderhoud te kunnen realiseren.
De secretaris meldt dat hij aan mevrouw Bult een artikel uit het Streekblad zal toezenden
waarin om projecten wordt gevraagd die door een bedrijf mogelijk gesponsord zouden
kunnen worden.
Actiepunt: 17-016
5. Vragen en mededelingen van Staatsbosbeheer
De voorzitter geeft het woord aan Linda Groeneveld.
- Monitoring door vogelwerkgroep Zoetermeer
Linda Groeneveld deelt mee dat er een goed gesprek is geweest met de vogelwerkgroep
Zoetermeer. Er waren zorgen over het mogelijk verdwijnen van vogels wanneer het
Bentwoud teveel zou dichtgroeien. Maar Staatsbosbeheer let er nu juist op dat het karakter van het Bentwoud (bebossing, open ruimtes, moerasoever) zo veel mogelijk gehandhaafd blijft opdat veel verschillende vogels het gebied blijven bezoeken. Zowel
Staatsbosbeheer en de vogelwerkgroep denken na over wat er dan gemonitord moet
worden. Staatsbosbeheer maakt een plan wat onderzocht wordt en hoe dat geregeld
wordt. Het Gebruikersplatform wordt daarvan op de hoogte gehouden.
Actiepunt: 17-017
- Bestrijden eendenkroos
Linda Groeneveld geeft aan dat Staatsbosbeheer het eendenkroos niet gaat bestrijden.
Ook het waterschap neemt dat niet voor haar rekening. Veel eendenkroos is inmiddels al
verdwenen.
Wijnand Goudzwaard zegt dat er voor eendenkroos een meldpunt is waar klachten oer
teveel eendenkroos gemeld kunnen worden: meldpuntwater.nl.
- Grondruil N11
Linda Groeneveld deelt mee dat zij inhoudelijk niet op de hoogte is welke voorstellen er
door de gemeente Alphen aan den Rijn aan Staatsbosbeheer zijn gedaan nu de gemeente
graag gronden van Staatsbosbeheer bij de N11 wil overnemen in verband met bouwplannen. De onderhandelingen daarover worden op directieniveau gedaan en de voor het
Bentwoud verantwoordelijke boswachters worden daarover op enig moment geïnformeerd maar zijn niet bij de onderhandelingen betrokken.
- klachten over honden uitlaatcentra
Linda Groeneveld dat er klachten zijn van gebruikers van het hondenlosloopgebied over
de honden uitlaatcentra. Zij is daar mee bezig maar heeft nog niet de juiste oplossing
voor het probleem. Het wordt ook meegenomen in de evaluatie die over het hondenlosloopgebied plaats vindt.
- werksessie DNA en doorontwikkeling Bentwoud
Linda Groeneveld legt uit dat er een werksessie heeft plaatsgevonden waarbij met communicatiedeskundigen en vertegenwoordigers uit de Vrienden en uit het Gebruikersplatform gesproken is over de profilering en doorontwikkeling van het Bentwoud. Staatsbosbeheer heeft daarover een bedrijf ingeschakeld die aan de hand een DNA methodiek in
beeld kan brengen wat voor een soort gebruikers in het Bentwoud actief zijn en wat dus
uiteindelijk de kernpropositie van het Bentwoud is. Om aan de hand van die kernpropositie te onderzoeken hoe de aantrekkelijkheid van het Bentwoud verder kan worden vergroot. De informatie die nu aan het Gebruikersplatform wordt gepresenteerd is bedoeld
om een ieder bij te praten over hetgeen in ontwikkeling is.
Marjan Sieben geeft aan bij een werksessie aanwezig te zijn geweest. Zij geeft Staatsbosbeheer in overweging om een verdere discussie hierover breed te bediscussiëren in
het Gebruikersplatform.
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Linda Groeneveld antwoordt dit een goede suggestie te vinden.
Hans Snabel vraagt of het hanteren van gebiedskernkwaliteiten niet het risico in zich
heeft om het Bentwoud in gebieden op te delen.
Linda Groeneveld antwoordt dat door het aangeven van de gebiedskwaliteiten het beter
mogelijk is om te beoordelen of daar en in welke vorm voorzieningen moeten komen. Zij
bedankt een ieder voor zijn of haar reactie en zegt dat er in het Gebruikersplatform op
wordt teruggekomen.
Actiepunt: 17-018
Linda Groeneveld deelt vervolgens mee dat er hard gewerkt wordt aan een folder over
het Bentwoud die op diverse plaatsen voor de gebruikers en bezoekers beschikbaar zal
zijn. Zij laat een eerste ontwerp hiervan zien. Het is de bedoeling dat de folder in december beschikbaar is. De folder wordt nu eerst besproken in de communicatiewerkgroep.
Verder deelt ze me dat ook hard gewerkt wordt aan een portal waarop alle informatie
over het Bentwoud te zien en te lezen is. Ook daarvan laat ze een eerste ontwerp zien.
Het uiteindelijk realiseren van de portal kost tijd en niet eerder dan in het voorjaar 2018
zal deze beschikbaar zijn. Bij de ontwikkeling wordt de werkgroep communicatie betrokken en ook wordt een en ander kort gesloten met het Gebruikersplatform.
Actiepunt: 17-019
6. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
- vissen in het Bentwoud
De voorzitter geeft aan dat hierover in de vorige vergadering is gesproken en dat toen
besloten is het onderwerp nog een keer in stemming te brengen. In de vorige vergadering waren er beduidend minder gebruikers dan gebruikelijk aanwezig.
Linda Groeneveld legt uit dat vissen in het Bentwoud niet mag want om te mogen vissen
moet het gebied gekoppeld zijn aan het gebruik van een vis pas. En dat is voor het Bentwoud nu niet het geval. Indien je vissen toestaat, moet in de pas omschreven worden
waar je mag vissen. Omdat je in het Bentwoud overal mag komen (buiten het pad), is
het lastig om de oevers te beschermen als je vissen toestaat. Het wordt heel lastig om
dit goed te omschrijven en tevens ook moeilijk handhaafbaar. Het voorstel van Staatsbosbeheer is om het vissen niet toe te staan en vraagt Staatsbosbeheer aan het gebruikersplatform wat haar mening is.
De aanwezige gebruikers geven in meerderheid aan het met de opvatting van Staatsbosbeheer eens te zijn.
- fietsen op wandelpaden
Linda Groeneveld zegt dat de proef in het Haagse Bos positief verlopen is. Wel wordt er
in Haagse Bos te hard gereden op de wandelpaden. Er wordt nu nagedacht hoe een en
ander juridisch geregeld moet worden. Als dat adequaat geregeld is zal ook in Bentwoud
het wandelpad naar het begrazingsgebied opengesteld worden voor fietsers.
- aanpassing fietsknooppunten in Bentwoud
Aangegeven wordt dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden waar in het Bentwoud
fietsknooppunten onderbreken. Dat is vooral het geval in het oostelijk deel van het Bentwoud. Er ligt een voorstel op tafel om dit met de Provincie te bespreken.
De voorzitter stelt voor dat hier bilateraal overleg over plaatsvindt.
7. Evaluatie convenant Gebruikersplatform met Staatsbosbeheer
De voorzitter deelt mee dat in het convenant is vastgelegd om na een jaar het functioneren van het Gebruikersplatform te evalueren. Om deze evaluatie goed te kunnen doen is
een vragenformulier ontwikkelt dat nu uitgereikt kan worden en door de gebruikers ingevuld kan worden. Voorgesteld wordt in kleine groepjes de vragen te bespreken en daarna
in te vullen. Daar wordt 20 minuten tijd voor geboden.
Vanuit de gebruikers wordt voorgesteld om niet in kleine groepjes uiteen te gaan maar
het formulier per mail aan de gebruikers te sturen die dan binnen een bepaalde tijd de
evaluatie invullen en aan de secretaris terug sturen.

4

De voorzitter constateert dat een meerderheid van de gebruikers het voorstel steunt en
derhalve wordt tot deze aanpak besloten. In de volgende vergadering worden de resultaten gemeld en vindt hierover een discussie plaats.
Actiepunt: 17-020
8. Vaststellen verslag gebruikersplatform 7 september 2017
Linda Groeneveld geeft aan dat in de tekst van het verslag een wijziging moet worden
aangebracht. Deze wijziging moet op bladzijde 4 onder het agendapunt Rondvraag worden aangebracht. In de laatste zin onder het eerste punt dient geschrapt te worden:
“door Staatsbosbeheer”.
9. Rondvraag
• Rob Daalhoff geeft aan dat er ’s-nachts met quads in het Bentwoud gereden
wordt. Dat gebeurt vooral bij het parkeerterrein Bentwoud West. Hij vraagt om
meer toezicht en handhaving.
Linda Groeneveld antwoordt dat het bij de Boa’s bekend is en dat er in de nacht
wordt gereden op plekken waar dat niet mag. Het is verstandig om direct de politie te bellen. Geef daarbij vooral aan waar en wanneer deze overlast wordt geconstateerd. Linda geeft het signaal door aan de Boa’s.
• Linda Groeneveld deelt mee dat het zwerfkatten probleem aan gepakt wordt. In
samenwerking met de Dierenbescherming worden in de komende weken katten
gevangen. Katten met een riempje om of met een chip gaan terug naar de eigenaar. Jonge katten gaan naar het asiel en oudere katten worden gecastreerd of
gesteriliseerd. Zij worden terug gezet in het Bentwoud. Ervaring leert dat andere
jonge katten de plek gaan innemen van de oudere katten waardoor het probleem
niet opgelost wordt. Oudere katten terugzetten voorkomt dat en verminderd het
aantal nieuwe nesten. Door middel van een brief worden de bewoners hierover
geïnformeerd. Deze brief wordt ook aan het gebruikersplatform gestuurd. Verder
komt er een blog over de zwerfkatten aanpak.
• Opgemerkt dat het wel jammer is dat de nieuwe elektriciteitsmasten wit zijn en
niet groen waardoor ze minder zouden opvallen.
• Linda Groeneveld meldt dat er een zoogdierenonderzoek plaats vindt in het Bentwoud. Er is een camera geplaatst en het gebruikersplatform wordt daarover op de
hoogte gehouden.
Actiepunt: 17-021
• Linda Groeneveld meldt dat de Golfbaan Bentwoud een extra festival in het voorjaar 2018 gaat organiseren. Zij zullen contact opnemen met de ondernemers in
het Bentwoud, de provincie, Staatsbosbeheer en de Vrienden van het Bentwoud.
• Siep Eilander meldt dat de Vrienden van het Bentwoud, in samenwerking met
Staatsbosbeheer, een winterwandeling gaat organiseren. En ook in 2018 organiseert de Vrienden een Bentwoud Buitendag.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit daarop
de vergadering.
Zoetermeer, 14 november 2017.
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