Jaarverslag 2019 Vereniging Vrienden van het Bentwoud

Inleiding
De vereniging Vrienden van het Bentwoud (VVB) is aan de slag langs 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 het jaar 2019 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 2019 490 leden.
In het verenigingsjaar 2019 kwamen we zeven maal bijeen. Over de goedbezochte voorjaars- en
najaarsbijeenkomsten 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 Bentwoud-stamtafel.
Het bestuur werd op 31 december 2019 gevormd door Ria van Diemen (penningmeester), Ton
Homburg, Harry Ramler, Kees Bot, Janny Eijkelenboom, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander
(voorzitter).

Verenigingsactiviteiten
Voorjaarsvergadering 3 april 2019
Tijdens de voorjaarsvergadering hebben de leden de
jaarrekening 2018 en begroting 2019 unaniem
goedgekeurd en is het bestuur décharge verleend.
Janny Eijkelenboom is bij acclamatie tot nieuw
bestuurslid gekozen.
En natuurlijk was er weer een interessante lezing. “Aan
de bron van de Rotte, van Hoogeveen tot het
Bentwoud”, door historicus Ton Vermeulen. Bijna 1000 jaar hebben mensen dit gebied onder handen
genomen en dat zullen ze blijven doen. Hij sloot af met de conclusie dat het belangrijk is dat de
Vrienden van het Bentwoud laten zien dat dit gebied en haar landschapshistorie belangrijk zijn. De
ruim 50 aanwezige leden beloonden hem met een warm applaus.

Vroege vogelwandeling tweede paasdag
Bij het krieken van de dag verzamelden zich ruim veertig leden
van de Vrienden van het Bentwoud en de Vogelwerkgroep
Koudekerk/Hazerswoude e.o. voor een wandeling waarbij de
(vroege) vogels het doel waren. Dit was een première. Het
aantal deelnemers overtrof de verwachtingen. Interessant en
leuk aan dit initiatief is, dat er een verbinding ontstaat tussen
mensen die veel van vogels weten en kenners van het
Bentwoud. Voor iedereen zijn er nieuwe inzichten. Je moet er
vroeg je bed voor uit, maar dan heb je ook wat.
Italiaanse lunch was weer genieten
Voor de tweede maal organiseerden we op 19 mei samen met
Dorpshuis/eetcafé De Tas een Italiaanse lunch. De weergoden lieten
ons op 19 mei helaas in de steek - dit met uitzondering van de
regengod Pluvius - en daarom is er onder dak in De Tas geluncht.
Maar een beleving in het Bentwoud is niet compleet zonder in het
bos zelf te vertoeven. Onze (Bent)woudloper Cor Groenendijk leidde
ons langs verrassende plekken in 'de driehoek'.

Zomerconcert 2 juli, verrassend leuk
Zo'n 200 mensen hebben aan het begin van de avond genoten
van het optreden van het Harmonie Orkest Zoetermeer in het
Bentwoud. Het optreden was een samenwerkingsinitiatief van
het orkest en onze vereniging met medewerking van
Staatsbosbeheer. Met heerlijk weer, kleden en stoeltjes om op
te zitten en wat picknickmanden was het genieten van de
gevarieerde muziek. Voor herhaling vatbaar!

Weer veel leden op de najaarsbijeenkomst
Ook dit jaar in november weer een druk bezochte
najaarsbijeenkomst. Ruim 80 leden luisterden met belangstelling
naar de initiatieven die de Stichting Plezierrivier Rotte ontplooit
om de rivier De Rotte als groen lint in Rotterdam een recreatieve
plek te geven samen met de bewoners, ondernemers en
gemeente.
Het tweede deel van de avond stond in het teken van het
onderzoek naar de verkeersstromen in de regio en de
bedreigingen voor het Bentwoud. Onze leden Kees Bot en Dirk
Kuijper hebben de resultaten toegelicht van het onderzoek naar de verkeersstromen in de regio. Dit
onderzoek is mede in opdracht van onze vereniging uitgevoerd door het bureau 4Cast BV. Dit is
gebeurd op basis van de gegevens en het rekenmodel dat ook de Provincie Zuid-Holland gebruikt.
Ons onderzoek toont aan wat we altijd al vreesden: de beoogde Verlengde Bentwoudlaan (een deel
van de N207 Zuid, gepland door het oostelijk deel van het Bentwoud) is overbodig om de huidige
verkeersproblemen op te lossen en is zelf schadelijk omdat het meer (sluip)verkeer aantrekt dat geen
bestemming heeft in de regio. Alle informatie vind je op de website van Het Molenberaad..

Winterwandeling op ‘derde kerstdag’
Voor de vijfde keer organiseerden we op 27 december,
derde kerstdag, onze winterwandeling. Dit keer met als
uitvalspunt ‘de heuvel’ in het Landgoed Bentwoud, met de
prettige goedkeuring van de eigenaar van dit stukje
Bentwoud. Zo’n 60 deelnemers mochten we begroeten.
Ze genoten, begeleid door goed weer, van een mooie
wandeling, de toelichting van de gidsen, en na afloop van
glühwein en een broodbol met snert.

Politiek-bestuurlijke beïnvloeding
Strijd tegen aanleg N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan)
Hoewel we ons echt het liefst bezig houden met de positieve en gezellige zaken in het Bentwoud,
ontkomen we er niet aan als vereniging onze stem te laten horen als er zich bedreigingen voordoen.
Een duidelijk geval is de 'Verlengde Bentwoudlaan', onderdeel van de N207 Zuid als nieuwe randweg
langs Waddinxveen en Boskoop door het oostelijk deel van het Bentwoud. We hebben onze krachten
gebundeld met andere groeperingen en verkeersdeskundigen in “Het Molenberaad”. Ook in 2019
zijn we 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. Het belangrijkste item was het onderzoek naar de verkeerstromen in de regio
(zie onder Najaarsbijeenkomst).
Zienswijze te onderzoeken aspecten t.a.v. Milieueffectrapportage en Provinciaal Inpassingsplan
N207 Zuid
De vereniging heeft op 25 februari 2019 haar zienswijze ingediend die gevraagd is in de provinciale
Mededeling 268 van 18 januari. De vereniging blijft tegen de aanleg van de weg en reageert op de
Mededeling vanuit de gedachte: als de weg er dan toch komt, dan willen we dat de gebruiker van
het Bentwoud (wandelaars, fietsers, paardrijders, hardlopers, rustgenieters) de weg niet zien, horen
of ruiken. De uitgebreide zienswijze kunt u hier lezen. De brief is voorzien van twee bijlagen:
– een duiding van het amendement van CU/SGP, door het verantwoordelijke statenlid goed
bevonden;
– het Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud, een plan van de vereniging uit 2016 dat door de
aanleg van de N207 Zuid extra actueel wordt.
Inpassing N207 Zuid
Op 5 februari 2019 vond een door de provincie Zuid-Holland georganiseerde bijeenkomst plaats voor
de inpassing van de N207 Zuid in het landschap, onder andere door het Bentwoud. Hoewel de
vereniging deze weg nutteloos acht, blijft het belangrijk om onze opvatting over de inpassing te
geven. We hebben dat ook formeel gedaan met een brief, gericht aan de projectleider van de
provincie.
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