Jaarverslag 2021 Vereniging Vrienden van het Bentwoud (VVB)

Inleiding
Toen we de plannen maakten voor het verenigingsjaar 2021 (met de daarbij behorende begroting)
dachten we: “allemaal een prikje halen en dan wordt 2021 weer een normaal jaar met mooie
activiteiten!”. Dat kwam niet helemaal uit, om het zacht uit te drukken. Vanwege corona stond in
2021 het maatschappelijk leven nog steeds behoorlijk op zijn kop. Ook op de activiteiten van de
Vrienden van het Bentwoud had dit uiteraard zijn weerslag. Maar het Bentwoud bood 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 2021. Meer informatie over de vereniging is te vinden op
www.bentwoud.info en voor wat betreft de Verlengde Bentwoudlaan op www.molenberaad.nl.
Wijzer geworden door de ervaringen van 2021 houden we een slag om de arm, maar toch kijken we
uit naar een actiever verenigingsjaar.

Ontwikkelingen in de vereniging
De vereniging telde eind van het jaar 2021 450 leden.
In het verenigingsjaar 2021 kwamen we driemaal in een online bijeenkomst samen.
Het bestuur werd op 31 december 2021 gevormd door Ria van Diemen (penningmeester), Ton
Homburg, Harry Ramler, Kees Bot, Janny Eijkelenboom, Rob van Daalhoff (secretaris) en Siep Eilander
(voorzitter). Ook het bestuur vergaderde in 2021 uitsluitend digitaal, acht keer.
De vereniging is één van de oprichters van de stichting Het Kan Anders waarin we samen met andere
burgerinitiatieven onze standpunten ten aanzien van de verkeersontwikkelingen in onze regio, en
voor ons natuurlijk direct de N207 uitdragen en ook juridisch kracht bijzetten.

Verenigingsactiviteiten
Twee online voorjaarsvergaderingen 29 april en 10 mei 2021
Er zijn twee voorjaarsvergaderingen geweest. Waarom twee vergaderingen?
Het bestuur heeft voorgesteld om de statuten te wijzigen zodat de vereniging
ontvankelijk is bij de Raad van State als we besluiten om tegen de aanleg van de
Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) in beroep te gaan. Dan moeten onze statuten
een bredere reikwijdte hebben dan nu het geval is.
Statutenwijziging moet met twee derde meerderheid van alle stemleden. Omdat die
niet tijdens de eerste vergadering gerealiseerd kon worden, was er een tweede kans
in de tweede vergadering: met twee derde meerderheid van de aanwezige stemleden.
Tijdens deze eerste vergadering op 29 april zijn alleen de statutenwijziging formeel geagendeerd.
Voor deze bijeenkomst zijn alleen stemleden uitgenodigd.
Zo'n 40 leden genoten tijdens de tweede voorjaarsvergadering van de
presentatie van Pieter van Dijk, de ‘hoffotograaf van het Bentwoud’.
Zijn verhaal over de ontwikkeling van het Bentwoud en foto’s van de
insecten en vogels oogstte na afloop een luid, digitaal applaus.
De leden hebben tijdens deze bijeenkomst verder de voorstellen voor
de statutenwijziging vrijwel unaniem goedgekeurd, hebben op advies van de kascontrolecommissie
het bestuur décharge verleend voor de financiën, en zijn akkoord gegaan met de begroting voor
2021. Harry Ramler, de technische man binnen het bestuur (boomdeskundige, vogeldeskundige) en
een van de oprichters van de vereniging, is opnieuw benoemd als bestuurslid.

Najaarsbijeenkomst 8 december 2021
Zo’n 30 vrienden van het Bentwoud luisterden met veel belangstelling naar een
toelichting op de ‘Verkenning Noord Rotte en Bentwoud’ door Shera van den
Wittenboer van Landschapsarchitecten Strootman. Zij maakte inzichtelijk hoe de
druk op het gebied is toegenomen door bijvoorbeeld glastuinbouw, woningbouw,
distributie, wegen, recreatie, en ook dreigende verzilting. “Er is veel gaande op
deze snipper Groene Hart”, was een rake typering. Er is sprake van conflicterende
belangen zoals de landbouw ten opzichte van het belang van schoon water en de sterke behoefte
aan recreatie. Dan is het ook nog zo dat een veelheid aan overheden of samenwerkingsverbanden
‘over dit gebied gaat’ voor wie het bijna steeds aan de rand van hun gebied ligt.
Het is dan ook een vrijwel onmogelijke opgave om op een integrale manier aan alle wensen en
noodzakelijkheden tegemoet te komen. Keuzes zouden dus noodzakelijk zijn. De adviezen van
bureau Strootman zijn in elk geval om met veel voorzichtigheid te werk te gaan.
De algemene ledenvergadering heeft de begroting voor 2022 goedgekeurd. Het lidmaatschap blijft
ook komend jaar laag: €5,00.

Fietstocht langs monumenten in het Bentwoud
Eindelijk konden we na de coronatijd weer een evenement organiseren!
Op Open Monumentendag namen gidsen van de Vrienden van het
Bentwoud zo’n twintig fietsers mee langs onbekend erfgoed in het
Bentwoud. Bij de deelnemers is de kennis opgefrist over de veldslag bij de
Hildam, wat de oorsprong is van de benaming van de fietspaden met als
heel bijzondere de fabel over ‘Juffrouw Jannen’ en het recente verleden
over de inundatie van een deel van het gebied tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hoever zitten we eigenlijk onder zeeniveau: als je op de trimheuvel staat zou het
zeewater over je voeten klotsen.
Twee gpx-kerstwandelingen voor onze leden en sympatisanten
Helaas hebben we onze leden ook 2021 niet kunnen uitnodigen voor onze
jaarlijkse ‘derde kerstdagwandeling met snert’. Een fijne kerst hebben we
iedereen gewenst door in onze nieuwsbrief twee ‘Bentwoudkerstwandelingen’ aan te bieden om op die manier te genieten van het
Bentwoud. Deze wandelingen zijn ontwikkeld door Cor Groenendijk, één
van onze actieve leden. Eén in de ‘driehoek’ tussen Benthuizen en
Zoetermeer, en één bij Boskoop/Waddinxveen.

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 2021 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.
Bovendien bereiden we ons voor op een juridische strijd tegen de aanleg. De gelden daarvoor
brengen we met crowdfunding bijeen. Er is maar beperkt ruchtbaarheid gegeven aan de eerste
inzamelingsactie via petitie.nl. We zijn dan ook blij dat dankzij vele giften er in 2021 inmiddels meer
dan € 7.000 binnen is op de rekening van de Stichting Het Kan Anders. De Stichting heeft de ANBI
status gekregen van de Belastingdienst. We kunnen met dit bedrag de eerste fase van de juridische
hulp – het opstellen en indienen van een zienswijze bij het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid –
bijna realiseren.

Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn
In maart 2021 kwam het ontwerp Omgevingsvisie van Alphen aan den Rijn uit.
Een omgevingsvisie is een visie op de ontwikkeling op de lange termijn van de
leefomgeving, die elke gemeente opstelt in het kader van de Omgevingswet.
Deze wet zou naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden, maar is
inmiddels uitgesteld. Een omgevingsvisie is bindend voor de gemeente die hem
opstelt.
Als vereniging hebben we zienswijzen ingediend op het ontwerp Omgevingsvisie.
Die hebben we in een vijftal punten samengevat die zijn te lezen op onze
website. Van belang vonden wij dat het Bentwoud niet alleen als recreatiegebied wordt aangeduid,
maar ook als natuurgebied, dat er wordt gezocht naar uitbreiding van het Bentwoud en dat er
ecologische en recreatieve verbindingen met omringende waardevolle gebieden worden gecreëerd.
Begin oktober kregen wij de reactie van de gemeente Alphen binnen. Die was positief; op twee
punten wordt de Omgevingsvisie aangepast en bij de overige punten wordt onze vereniging
betrokken bij de uitwerking.
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud,
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