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Inleiding 

 
Vanwege corona stond in 2020 en staat het maatschappelijk leven nog steeds behoorlijk op zijn kop. 

Ook op de activiteiten van de Vrienden van het Bentwoud hebben de maatregelen van de overheid 

hun weerslag. Een puzzeltocht voor kinderen, de ‘vroege vogelwandeling’, onze 

voorjaarsbijeenkomst en de gezellige stamtafels: voorbeelden van activiteiten die we niet hebben 

kunnen laten doorgaan. Maar het Bentwoud biedt onmiskenbaar voor velen juist in deze tijd een 

plezierige omgeving om erop uit te gaan en te genieten. Het Bentwoud wordt steeds mooier, 

bijzondere vogels zoals de Roerdomp, hebben hun weg naar dit natuurgebied gevonden. 

 

De vereniging Vrienden van het Bentwoud (VVB) staat voor het 

vormen van een saamhorige Bentwoud-community, het organiseren 

van activiteiten in en rond het Bentwoud en politiek-bestuurlijke 

beïnvloeding. Vooral op dit laatste onderdeel is door het bestuur en 

enkele leden veel inzet gepleegd om de aanleg van de Verlengde 

Bentwoudlaan (N207 Zuid) te voorkomen. 

 

Dit verslag blikt kort terug op het jaar 2020. Meer informatie over de vereniging is te vinden op 

www.bentwoud.info en voor wat betreft de Verlengde Bentwoudlaan op www.molenberaad.nl. 

Laten we hopen dat wij over niet al te lange tijd onze activiteiten weer kunnen oppakken. Wij zijn er 

heel blij mee dat velen ons als lid blijven steunen.  

 

 

Ontwikkelingen in de vereniging 

 
De vereniging telde eind van het jaar 2020 490 leden.  

 

In het verenigingsjaar 2020 kwamen we één maal in een online najaarsbijeenkomst samen. Onze 

laatste ‘echte’ activiteit was de opnieuw druk bezochte, jaarlijkse  ‘Derde Kerstdagwandeling’ op 27 

december 2019.  

 

Het bestuur werd op 31 december 2020 gevormd door Ria van Diemen (penningmeester), Ton 

Homburg, Harry Ramler, Kees Bot, Janny Eijkelenboom, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander 

(voorzitter). 

 

 

http://www.bentwoud.info/
http://www.molenberaad.nl/


Verenigingsactiviteiten 

Najaarsbijeenkomst 19 november 2020 

Zo’n 25 leden zijn via Zoom aangeschoven voor de 

najaarsbijeenkomst, waar Johan van de Haven van het Vogelpark 

Avifauna een presentatie geeft over het Patrijzen-project. In een 

gebied van zo’n 3000 hectare rondom het Bentwoud leven 

vermoedelijk 15 paartjes patrijzen, waarvan drie in het Bentwoud. Die 

moeten we koesteren, want het aantal broedparen in Nederland is 

gedaald van 125.000 in 1970 naar maximaal 5.000 nu. Het doel van 

het project van het Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en Avifauna is om de komende vijf jaar het 

aantal broedparen in de regio te stabiliseren.  

Het tweede onderwerp van de bijeenkomst is de mogelijke aanleg van 

de Verlengde Bentwoudlaan door het oostelijk deel van het 

Bentwoud. Onze vereniging is hier tegen. Maar mocht de politiek 

uiteindelijk toch tot aanleg overgaan, dan willen we wel dat de 

inpassing zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor de wandelaars, 

fietsers of paardrijders in het Bentwoud. We willen de weg niet zien, 

horen of ruiken. Het concept provinciaal inpassingsplan (PIP) heeft 

voor onze vereniging een aantal pijnpunten. Bijvoorbeeld ontbreekt 

compensatie voor de verloren natuur, is er geen geluidswal tussen de weg en het Bentwoud, en is er 

op een verkeerde plek een recreatieconcentratiepunt (RCP) ingepland met als gevolg een lange 

asfaltweg in plaats van bomen.   

 

 

Politiek-bestuurlijke beïnvloeding 
 

Strijd tegen aanleg Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) 

Hoewel we ons echt het allerliefst bezig houden met de positieve en 

gezellige 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 onze 

krachten gebundeld met andere groeperingen en 

verkeersdeskundigen in “Het Molenberaad”. Ook in 2020 zijn we actief 

geweest: online bij informatieavonden van de overheden, hebben we ingesproken, hebben we 

gesproken met lokale en provinciale politici, en hebben we de publiciteit gezocht. En met de pen zijn 

we actief geweest: een volledig dossier is geplaatst op www.molenberaad.nl. Het belangrijkste 

onderwerp was het onderzoek “Het kan anders, het kan beter….En dat zonder N207 Zuid”, het 

onderzoek dat op ons initiatief is uitgevoerd naar de verkeersstromen in de regio. 

Ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87 (entree Noord) 

De vereniging heeft in 2018 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan 

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. In maart 2020 bood de 

gemeente Alphen gelegenheid om te reageren op het voorstel van het College om een andere 

http://www.molenberaad.nl/


composteerinrichting elders in de gemeente mogelijk te maken. Van die gelegenheid hebben we 

gebruik gemaakt door middel van een brief aan de gemeenteraad waarin we dit plan afwijzen. In de 

zomer heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om een ‘second opinion’, een nader 

onderzoek. 

 

Een andere ontwikkeling bij de entree Noord aan de Hoogeveenseweg is een plan van de firma Van 

der Spek, voor wat zij noemen de ‘Bentpoort’. Dit omvat onder meer een restaurantvoorziening en 

een plek voor kinderen om te spelen. De eerste indruk van het bestuur is positief. Deze plek is de 

beste voor een ‘recreatieconcentratiepunt’ (RCP) zoals Staatsbosbeheer dat noemt. Pogingen van 

Stasbosbeheer om ondernemers te interesseren voor een RCP in Bentwoud West lijken op niets te 

zijn uitgelopen. Wij zouden het fijn vinden als er in samenwerking met andere nabij gelegen 

bedrijven een mooi plan komt voor het gehele entree-gebied. 

 

Beide ontwikkelingen blijven we goed volgen. 

 

 

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud, 

 

Siep Eilander, voorzitter 

info@bentwoud.info 

5 april 2021 
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