Aan de Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn
Betreft: zienswijze op vijftal punten Omgevingsvisie
Benthuizen, 1 april 2021

Geachte Raad,
Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp Omgevingsvisie voor Alphen aan den Rijn en
willen bij deze graag onze zienswijze daarop geven op een vijftal punten.
1.
Op de eerste plaats zien wij dat u in figuur 4.1.7. het Bentwoud als ‘recreatiegebied’ hebt
ingekleurd. Wij hechten er aan het Bentwoud als ‘natuur- en recreatiegebied’ te benoemen,
zoals u zelf stelt op bladzijde 27.
2.
Tot ons genoegen zoekt u naar mogelijkheden tot uitbreiding van het Bentwoud en daaraan
gekoppeld natuur, recreatie en bedrijvigheid aan de noordzijde. Wij willen als vereniging
graag met u van gedachten wisselen bij de nadere uitwerking van dit onderwerp naar een
omgevingsplan.
3.
Als Vereniging Vrienden van het Bentwoud kijken wij ook naar natuurgebieden in de buurt
van het Bentwoud. De Wilck is er een van, en wordt door veel van onze leden bezocht.
In de Omgevingsvisie is uw opgave om gebieden met hogere biodiversiteit met elkaar te
verbinden. Een verbinding tussen Bentwoud en De Wilck zou daarin ons inziens goed passen.
Het verwondert ons daarom dat u in het hoofdstuk 4.2.10 (Natuur en biodiversiteit) onder
aandachtspunt 3 (Stikstofgevoelige natuurgebieden) wel noemt de polder Stein en de
Nieuwkoopse plassen die buiten de gemeentegrens zijn gelegen, maar niet het Natura 2000
gebied ‘de Wilck’ binnen de gemeente.
In de planMer wordt over het Natura 2000 gebied ‘de Wilck’ gesteld dat dit gebied met
name is aangewezen voor zwanen en smienten en weidevogels en als zodanig als beschermd
gebied is opgenomen op basis van de Vogelrichtlijn. In de planMer wordt dan ook terecht
gesproken over de stikstofgevoeligheid van dit gebied.
In de ‘Samenvatting in 10 identiteitsbepalende kernkwaliteiten’ onder punt 4 (Natuur), lijkt
het alsof u de Wilck een mindere rol toedeelt, maar het zou ook op de landbouwgebieden
kunnen slaan. Wij vragen u daarover duidelijker te zijn.

4.
Kort geleden hebben wij een gesprek gehad met bureau Strootman, die een Landschapsplan
Zuidvleugel voor de provincie gaat opstellen. Er zit een flinke overlap in met uw
Omgevingsvisie. Het lijkt ons verstandig beide plannen op elkaar af te stemmen.
5.
U spreekt over waardevolle buitengebieden. Wij zijn het met u eens dat binnen de
gemeente Alphen aan den Rijn waardevolle gebieden zijn die gekoesterd dienen te worden
en een aanwinst zijn voor recreatie en toerisme. Het is ons inziens dan ook een belangrijke
meerwaarde om het belang van de gemeente als toeristische groene en aantrekkelijke
gemeente te vergroten. Dit kan door ecologische verbindingen te creëren en door de aanleg
van fiets- en wandelverbindingen (boerenlandpaden) tussen aantrekkelijke gebieden zoals
de polder Noordplas, het Bentwoud, de Veenweiden, de Natuurgebieden, het kroonjuweel
Aarlanderveen met haar molenviergang en de groene gebieden langs de Oude Rijn. Ook
hierover zouden wij graag met u van gedachten willen wisselen bij de uitvoering daarvan in
het Omgevingsplan.
Graag vernemen wij uw reactie op onze zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Siep Eilander
Vereniging Vrienden van het Bentwoud
voorzitter

