Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders Van Waddinxveen

Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie Waddinxveen 2050
Datum:

11 mei 2022

Geacht College,

Graag willen wij als bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud onze zienswijzen
geven op het Ontwerp Omgevingsvisie Waddinxveen 2050.
Wij hebben met belangstelling het ontwerp gelezen en de bijeenkomsten (zoomsessie en
inloopavond) bezocht. Dit leidt ons tot het volgende.
1. U stelt dat aan de westrand van Polder Achterof een ecologische verbinding richting het
zuiden is gepland via het Schravenwildertpad, Kleikade en de toekomstige Bentwoudlaan.
Een ecologische verbinding loopt van natuurgebied naar natuurgebied; Onze vraag: welk
natuurgebied wordt verbonden met het natuurgebied Bentwoud?
In het concept ontwerp Provinciaal Inpassings Plan N207 Zuid van 2020 was ook al sprake
van een dergelijke ecologische verbinding. Op onze vraag ‘waar en hoe?’ kregen wij het
antwoord dat het Bentwoud op deze wijze met de Krimpenerwaard wordt verbonden. Hoe,
dat moest nog worden uitgezocht.
Het betreffende gebied is inmiddels zo volgebouwd dat het nauwelijks nog mogelijk is een
kwalitatief volwaardige ecologische verbinding in die richting te realiseren. Een dergelijke
verbinding met de Krimpenerwaard kan beter lopen in oostelijke richting (Bentwoud Gouwebos – Voorofschepolder (NNN) – Reeuwijkse polders en Plassen – Goudse Hout Polder Stein (Natura 2000) - Krimpenerwaard).
Het is dan wel nodig op Waddinxveens grondgebied te zorgen voor een goede ecologische
verbinding tussen het Bentwoud en het Gouwebos. Wij vragen u met klem dit in uw
planvorming een goede plaats te geven.
2. U geeft aan dat in Waddinxveen een relatief lagere soortendiversiteit van bijen te
herkennen is in polder Achterof.
Een deel van de polder Achterof behoort tot het Bentwoud. Het Bentwoud kent een zeer
grote en soortenrijke bijenpopulatie. De gegevens die u gebruikt komen uit de Atlas van de
Leefomgeving & ODMH en zijn voor het deel Bentwoud kennelijk gedateerd. Actuelere
gegevens zijn te ontlenen aan het laatste onderzoek (EIS Kenniscentrum Insecten) dat is
gedaan in 2021. Toen werden 61 soorten wilde bijen waargenomen. Het Bentwoud werd
daarin bestempeld als “een parel in het bijenlandschap”.
Wij verzoeken u deze meer actuele gegevens te verwerken mede om de waarde van de
natuur in het Bentwoud onder de aandacht te brengen.

3. U vindt het een aandachtspunt dat Waddinxveners de gemeente niet als een heel groene
gemeente ervaren.
Dat is ons inziens niet zo verwonderlijk. Zeker wanneer je vanuit het zuiden het dorp
nadert bieden de vele distributiecentra een naargeestige aanblik. Als de (zinloze)
Verlengde Bentwoudlaan ook nog een barrière met het Bentwoud gaat vormen, zal dit
niet zorgen voor een positievere ervaring bij de Waddinxveners.
Wanneer aan de bebouwde komzijde van de N207 Zuid een brede strook ononderbroken
natuur wordt gerealiseerd, waardoor deze weg en de distributiecentra aan het oog
worden onttrokken kan dit wellicht bijdragen aan een groenere beleving van de
inwoners. Nu geeft u wel al een aanzet in het ontwerp, maar de strook is op enkele
punten onderbroken. Ons advies is derhalve zo een robuuste ononderbroken groenstrook
op te nemen.
4. U streeft er naar in het buitengebied in brede zin de biodiversiteit en natuurontwikkeling
te bevorderen.
Graag zouden wij betrokken willen worden bij plannen die de natuurontwikkeling in het
Bentwoud en directe omgeving betreffen.
5. U geeft aan dat er meerdere ruimteclaims liggen op dit gebied. Het gaat om de huidige
agrarische functie, mogelijke natuurontwikkeling ter versterking van het Bentwoud, de
komst van de verlengde Bentwoudlaan en mogelijke uitbreiding van de
recreatiemogelijkheden.
Wij steunen u uiteraard in het versterken van de natuurontwikkeling van het Bentwoud.
Wanneer de Verlengde Bentwoudlaan er onverhoopt komt, is het niet meer dan normaal
dat ook aan de Bentwoudzijde van deze weg een wal komt, zodat de nadelige effecten
van deze weg op de natuur (licht-/ luchtvervuiling, lawaai en afval) minder ernstig zijn.
6. U streeft naar een ecologische verbinding via Gouwebos naar Reeuwijk;
Zie onze reactie bij onderdeel onder 1 van deze brief. Een ecologische verbinding tussen
het Bentwoud en Gouwebos is van grote waarde en een nog ontbrekende schakel.
7. U merkt op dat het Bentwoud interessante cultuurhistorie bevat, met restanten van de
tankgracht van de tweede wereldoorlog.
Onze vereniging zet zich ook in voor behoud, versterking en informatie over
cultuurhistorische elementen in het Bentwoud en biedt graag aan met onze kennis en
inzet betrokken te worden wanneer dit onderwerp bij u aan de orde komt.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid een en ander nader toe te lichten,

Met vriendelijke groet,

Siep Eilander
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Bentwoud

