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Jaarverslag 2018 Vereniging Vrienden van het Bentwoud (VVB) 
 
 

 
 

Inleiding 
 
Onze vereniging kent drie lijnen: het vormen van een saamhorige Bentwoud-community, het organiseren van 
activiteiten in en rond het Bentwoud en politiek-bestuurlijke beïnvloeding. Op alle drie deze lijnen gaf 2018 
veel te zien. 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) 
 
De vereniging telde eind van het jaar 2018 469 leden.  
 
In het verenigingsjaar 2018 kwamen we zeven maal bijeen. Over de goedbezochte voorjaars- en 
najaarsbijeenkomst leest u verderop meer. Vijf keer was er een korte tweemaandelijkse bijpraatbijeenkomst. 
Eveneens vijf maal organiseerden we naast deze min of meer formele momenten de tweemaandelijkse 
informele en gezellige stamtafel. 
 
Het bestuur werd op 31 december 2018 gevormd door Ria van Diemen (penningmeester), Ton Homburg, 
Harry Ramler, Kees Bot, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander (voorzitter). 
 
 

Verenigingsactiviteiten 2018 
 
 

Voorjaarsvergadering 15 februari 2018 
De begroting 2018 en de jaarstukken 2017 zijn vastgesteld. Fons 
Bongers hield een bevlogen inleiding over het leven van de havik. Het 
Bentwoud kan ruimte bieden aan vijf zogenaamde territoria voor 
haviken. De eerste lijkt overigens gesignaleerd. Jonathan, boswachter 
van Staatsbosbeheer, twitterde dat hij een dood jong kauwtje heeft 
gevonden dat door een havik is gepakt. Waarschijnlijk heeft deze hem 
gewoon uit het nest geroofd omdat hij nog niet ‘vliegvlug’ was. 
 
 
 

 
 

Vogelwerkgroep Hazerswoude/Koudekerk 

Zo’n 50 leden van deze vogelwerkgroep kregen een excursie door het 
Bentwoud onder leiding van leden van onze vereniging. Eerder 
hadden bestuursleden hun al een informatieavond over het Bentwoud 
bezorgd. De leden van de vogelwerkgroep leerden veel over het 
Bentwoud; omgekeerd leerden wij veel over vogels. Een evenement 
dat we in 2019 weer willen organiseren. 

 
 
 

 

http://www.bentwoud.info/
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Excursie Gouwebos 
Af en toe organiseren we een excursie naar een bos van zo’n 50 jaar 
oud. Zo kun je enig idee krijgen hoe het Bentwoud er over een tijd kan 
bijstaan. Op 13 april waren we met een groep van ruim 30 leden op 
bezoek in het Gouwebos. Vanuit de kantine van SC Antilope leidde  
Boswachter Kees Kool (Staatsbosbeheer) ons rond. Bij het beheer 
van het bos zijn natuurwaarden belangrijk, maar ook veiligheid in zo’n 
druk bezocht bos is. En bezoekers vinden het niet fijn als er ineens 
grote percelen worden leeggehaald en er pas na jaren weer een 
‘toonbaar’ iets ontstaat. Grote indruk maakte de Essentakziekte op 
ons die grote percelen heeft aangetast. Een gevarieerd bos 
aanleggen, is een les die je hieruit kunt trekken. 
 

 

Warme gezelligheid bij Italiaanse 
lunch 
Ruim 40 leden genoten eerst van een 
wandeling: of voor een route over de 
verharde paden, of voor het struinen 
langs de moeraszones en dwars door 
het steeds groter wordende bos. 
Daarna stond een overheerlijke 
Italiaanse lunch te wachten. 
Voorbereid door de mensen van het 
Dorpshuis/eetcafé De Tas in  
Benthuizen. Koude pastasalades, 
gerookte Italiaanse vleessoorten, 
meloen met ham, Italiaans brood, te 
veel om op te noemen.  
 
 
 
 

 

Bentwoud Buitendag een succes! 
Op 17 juni organiseerden we samen met Staatsbosbeheer voor de 
tweede maal de Bentwoud Buitendag. Het werd een buitengewoon 
geslaagd en gezellig festijn dat door een kleine 1000 mensen, 
waaronder veel kinderen, is bezocht. 
 
 
Fietstocht op Open Monumentendag 

Op Open Monumentendag zaterdag 8 september, organiseerden we 
voor de vierde maal de fietsroute langs monumenten rond het 
Bentwoud. Deze trok rond de 90 deelnemers. Een deel van hen is 
samen met de Vrienden op pad gegaan. We hielden wat langer halt bij 
een optreden aan het VARA theaterorgel in het Floragebouw, bij het 
voormalige gemeentehuis in Boskoop, de hervormde kerk in 
Hazerswoude en de molen in Benthuizen. 
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Wandeltocht ‘Ontdek het Bentwoud’ 

Op zondag 23 september waren we aanwezig bij de wandeling 
‘Ontdek het Bentwoud’, georganiseerd door de wandelverenigingen 
van AV47 en Antilope. Het weer was niet best, maar de stemming 
onder de wandelaars leed daar niet onder. Samen met de EHBO en 
de van de Bentwoud Buitendag bekende koffie Tuc Tuc wachtten we 
bij de Pyramide de wandelaars op en overhandigden hun behalve 
onze aanmoedigingen ons wandelboekje met de mooiste wandelingen 
in het Bentwoud. 
 
 
 

 
 
Goed bezochte najaarsbijeenkomst 
“Het Bentwoud blijft goed groeien, daar maken we ons 
geen zorgen over”. Met deze woorden besluit Casper de 
Groot, adviseur bosbeheer bij Staatsbosbeheer, zijn 
verhaal over het beheer van bos en van het Bentwoud 
tijdens de najaarsbijeenkomst van onze vereniging. Zo’n 
60 leden hebben vol aandacht naar hem geluisterd. Het 
andere onderwerp van de avond was de door de 
overheden gewenste aanleg van de Verlengde 
Bentwoudlaan door het oostelijk deel van het Bentwoud. 
 
 
 

Meer dan 100 deelnemers aan Winterwandeling  
Op ‘derde kerstdag’ hebben we samen met atletiekvereniging AV’47 
uit Boskoop de winterwandeling georganiseerd. Dit jaar in het 
oostelijk deel van het Bentwoud, vooral over graspaden en struinend 
door het toekomstige begrazingsgebied. En natuurlijk weer met 
warme erwtensoep als beloning. We zijn blij met de overweldigende 
belangstelling voor deze wandeling, die we nu voor de vierde keer 

hebben gedaan.  
 
 
 

Politiek-bestuurlijke beïnvloeding 
 

Strijd tegen aanleg N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan) 
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 als nieuwe 
randweg langs Waddinxveen en Boskoop door het oostelijk deel van het Bentwoud. We hebben ons 
krachten gebundeld met andere groeperingen en verkeersdeskundigen in “Het Molenberaad”. Ook in 
2018 zijn we zijn aanwezig geweest op informatieavonden van de overheden, hebben we ingesproken, 
hebben we gesproken met lokale en provinciale politici. Een volledig dossier is geplaatst op 
www.molenberaad.nl. Op www.bentwoud.info vindt u meer informatie over onze inzet. 
 

Gevaarlijke situatie aan de Nieuwe Hoefweg 
Al vaker is aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op de 
kruising van Willem Diephoutpad (het fietspad door het meest westelijke 
deel van het Bentwoud) en Nieuwe Hoefweg (N209). Fietsers 
(kinderen) kunnen hier zo de N209 opschieten. Oplossing is eenvoudig, 
niet duur en meteen te realiseren, maar bleef al lang uit. Overheden 
keken naar elkaar. Daarom hebben we dit in een stevige actie maar 
eens bij alle betrokken overheden tegelijk aangekaart. En met succes: 
binnen een paar dagen werd het bekende rood-witte bord geplaatst!   

http://www.molenberaad.nl/
http://www.bentwoud.info/
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Ontwerp-bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87 
De vereniging heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 
59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en 
een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang 
Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Tot op heden heeft de gemeente Alphen ons 
geen inhoudelijke reactie gestuurd. 
 
 

Tot slot 
 
We gaan ervan uit dat 2019 weer net zo’n interessant en leuk verenigingsjaar wordt als 2018. 
 
 
Namens het bestuur  
 
5 januari 2019 
Siep Eilander, voorzitter 
www.bentwoud,info 
info@bentwoud.info 
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