
 

 
 
Jaarverslag 2022 Vereniging Vrienden van het Bentwoud (VVB) 
 

 

 

Onze vereniging 

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 2022. Meer informatie over de vereniging is te vinden op 

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

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.  

Kernpunten 2022 

Corona voorbij, opnieuw werken aan verbinding en de natuurwaarde 

centraal, dat zijn drie kernpunten die centraal stonden in 2022. 

Corona voorbij en opnieuw werken aan verbinding, dat kwam vooral 

tot uiting in onze activiteiten en bijeenkomsten. Dat ging gepaard met 

een zucht van verlichting. Prachtig dat we de afstandelijkheid van de 

corona-jaren konden afschudden. Hoewel we hier en daar enige 

aarzeling bespeurden, waren de bijeenkomsten en activiteiten van 

een hoog aangenaam en welbezocht gehalte. Sprekend voorbeeld: onze ‘derdekerstdagwandeling’ 

die drukker dan ooit werd bezocht. U leest er alles over in dit jaarverslag. 

Natuurwaarde centraal, dat stellen we niet zonder reden. De overheid denkt na over een 

ontwikkelperspectief voor het Bentwoud. Dat vergde van ons eveneens een stevige beschouwing. 

Essentie daarvan: zorg er alsjeblieft voor dat het Bentwoud heel veel ruimte blijft bieden aan wat we 

met een mooi woord noemen: extensieve recreatie en aan natuurwaarden. Dit hebben we in reactie 

op het ontwikkelperspectief, maar ook in onze formele reacties op het Provinciaal Inpassingsplan 

N207 Zuid ingebracht. Ons jaarverslag vertelt u er meer over. 

 

Ontwikkelingen in de vereniging 

 

De vereniging telde eind van het jaar 2022 450 leden. In dit verenigingsjaar kwamen we twee keer 

bijeen met de leden. Het bestuur bestond op 31 december 2022 uit Kees Bot (secretaris), Rob van 

Daalhoff, Ria van Diemen (penningmeester), Janny Eijkelenboom, Ton Homburg, Harry Ramler, en 

Siep Eilander (voorzitter). Het bestuur vergaderde in 2022 frequent, wisselend digitaal en fysiek. 
 

http://www.bentwoud.info/
http://www.molenberaad.nl/
https://stichting-hetkananders.nl/


Verenigingsactiviteiten 

Voorjaarsvergadering 13 april 2022 

Zo’n 30 leden luisterden met belangstelling naar een uitgebreid verhaal 

van Michiel Houtzagers, directeur van de Stichting Zuid-Hollands 

Landschap (ZHL). De zorgen die inwoners van Zuid-Holland zich maken 

over hun leefomgeving en de natuur zijn niet alleen van recente datum. 

Die zorgen bestonden ook in 1934, het jaar waarin een aantal mensen 

werkzaam in de Rotterdamse haven het initiatief namen tot de 

oprichting van de stichting. In de eerste plaats een 

vrijwilligersorganisatie, meer dan 450 mensen ondersteunen het werk van het ZHL. Sinds 1953 zijn er 

ook mensen in dienst, wat belangrijker is geworden vanwege de ingewikkelde kwesties waar natuur 

en leefomgeving mee te maken heeft. Denk aan de opgave van 320.000 woningen in Zuid-Holland, 

aan de noodzaak goed samen te werken bij het verwerven van gebieden, of aan problematiek met 

stikstof of te weinig insecten. Het ZHL heeft 48.000 donateurs, die ongeveer een derde van de 

inkomsten van het ZHL geven. Andere inkomsten komen van fondsen, subsidies, en een klein beetje 

eigen opbrengst bijv. door de verhuur van vakantiehuizen. Maar met geld alleen kom je er niet. 

“De beste bescherming voor natuur en landschap zijn de mensen die zich erom bekommeren, zoals 

ook uw vereniging”, aldus Houtzagers. Daarom zijn activiteiten als bomenplantacties, met kinderen 

de natuur in en bezoekdagen voor ouderen voor het ZHL belangrijk. Houtzagers zet onze vereniging 

aan om ons in te zetten om het Bentwoud groter te krijgen. 

Tot slot een kort huishoudelijk gedeelte. De leden verlenen op advies van de kascontrolecommissie 

het bestuur décharge over het jaar 2021. 

 

Najaarsbijeenkomst 30 november 2022 

Ruim 40 leden en andere belangstellenden waren aanwezig op de 

bijeenkomst waar gedeputeerde Anne Koning hen meenam in de 

uitdagingen voor de natuur en recreatie waar Zuid-Holland voor staat. 

De provincie is voor twee derde eigenaar van het Bentwoud en is dat 

ten behoeve van haar bewoners. Maar ook andere overheden moeten 

zich betrokken voelen. Daarom is het 

zogenoemde Ontwikkelperspectief Bentwoud naar de raden van de 

gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer gestuurd, zodat ook zij kunnen 

aangeven hoe zij aankijken tegen de verdere ontwikkeling van het gebied. Dan is het goed dat ook de 

Vrienden hun reactie op het Ontwikkelperspectief aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten 

hebben gestuurd. De Vrienden pleiten onder meer voor een natuurkern in het Bentwoud waar 

genieten van de natuur, ontwikkeling van biodiversiteit en de rust centraal staan. Veel van de 

reacties in de zaal benadrukten dit punt. Volgens de gedeputeerde moet de discussie in de toekomst 

gaan over een goede zonering in het Bentwoud, zodat recreatie de natuur niet dwars zit en ook 

extensievere, op rust gerichte, recreatie mogelijk is. De gedeputeerde deelt de zorg voor het groen in 

Zuid-Holland, maar wijst ook op de opgave om veel woningen te bouwen en op de behoefte aan 

recreatie die dat met zich meebrengt. Ze wil zich hard maken voor goede recreatieve en ecologische 

verbindingen tussen de groengebieden. 

Verder was er een kort huishoudelijk gedeelte. De leden gingen akkoord met de begroting van de 

vereniging voor 2023. 

 

 

 

 



Vroege vogelwandeling Tweede Paasdag was weer genieten 

Na de 'corona-jaren' konden we traditiegetrouw weer op pad met 

de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. Zo'n 35 mensen 

waren op Tweede Paasdag om 7:00 uur 's ochtends present. De 

Vrienden mochten meekijken in de telelens die de vogelwerkgroep had 

meegenomen. "Een geweldige ervaring om zoveel te horen over vogels 

en te leren luisteren naar vogelgeluiden", aldus een van de deelnemers. 

Met als bijzonderheden: gespot een beflijster en gehoord een 

sprinkhaanzanger!  

 

Fotowedstrijd ‘Genieten van het Bentwoud’ 

De vereniging heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer de 

fotowedstrijd ‘Genieten van het Bentwoud’ georganiseerd. De 

inzendtermijn liep van mei tot en met 3 september 2022. De 

fotowedstrijd had vier categorieën: landschap, dieren, planten en 

recreatie. Voor kinderen tot 12 jaar was er een aparte wedstrijd ‘Zoek 

de kleuren in het Bentwoud’. In elke categorie en in de jeugdwedstrijd 

heeft de (onafhankelijke) jury drie foto’s genomineerd. De jury 

bestond uit: Adri de Groot (vogeldagboek.nl), Sjaak Noteboom (fotograaf), Dick van Stegeren 

(Staatsbosbeheer), Roan Bij de Vaate (jeugdlid), Conny Kruithof (beeldend kunstenares) en Ria van 

Diemen (secretaris van de jury, bestuurslid Vrienden van het Bentwoud). Eind september heeft de 

jury de nominaties bekend gemaakt. Op 8 oktober 2022 heeft burgemeester Spies van Alphen aan 

den Rijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd’. De aanwezigen hebben daarna 

uit deze winnaars ook een winnaar ‘publieksprijs’ gekozen. De genomineerde foto’s en de winnaars 

zijn te bekijken op de website van onze vereniging.  

 

Zomerconcert groot succes 

Op 18 juni 2022 vond het tweede Bentwoud Zomerconcert plaats. Na de 

coronajaren konden we weer in ons mooie Bentwoud genieten van het 

Harmonieorkest Zoetermeer. Blijkens hun puike prestaties hebben ze de 

afgelopen jaren stevig doorgeoefend en het repertoire zo ongeveer 

geheel herzien. Een kleine 120 mensen genoten onder een heerlijk 

zonnetje van de muziek, het was een gezellige en gemoedelijke 

drukte.  Aardige geste van het orkest was dat zij in de pauze waterijsjes 

uitdeelden. Het veldje werd natuurlijk vlekkeloos achtergelaten. Ieder vond dat dit het verdient een 

jaarlijkse traditie te worden. 

 

Tachtig deelnemers bij de jaarlijkse winterwandeling 

Voor de zesde keer organiseerden we op 27 december, ‘derde kerstdag’, 

onze winterwandeling. Dit keer met als startpunt ‘de heuvel’ in het 

Landgoed Bentwoud, met de prettige goedkeuring van de eigenaar van 

dit stukje Bentwoud. Zo’n 80 deelnemers mochten we begroeten. Ze 

genoten, begeleid door goed weer, van een mooie wandeling, de 

toelichting van de gidsen, en na afloop van warme chocolademelk of  

glühwein en een broodbol met snert. 

 

https://www.vogelsrijnwoude.nl/


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 voor-

doen. 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 2022 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 via Stichting Het Kan Anders. De Stichting heeft de ANBI status 

gekregen van de Belastingdienst. We hebben zo de eerste fase van de juridische hulp – het opstellen 

en indienen van een zienswijze bij het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid – kunnen realiseren. 

 

Zienswijzen ontwerp Provinciaal inpassingplan N207 zuid ingediend 

De provincie heeft het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan) 

vrijgegeven voor zienswijzen. De vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft haar zienswijze 

ingediend. De vereniging deelt de standpunten die de stichting Het Kan Anders in haar zienswijze 

naar voren brengt. Essentie daarvan is dat de weg geen oplossing biedt voor de echte verkeersknel-

punten in de regio, maar deze verergert omdat de weg meer verkeer het gebied inbrengt dat er geen 

bestemming heeft. Onze zienswijze heeft dus betrekking op het onverhoopte geval waarin besloten 

wordt het Provinciaal inpassingsplan vast te stellen en de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen.  

De volledige tekst van onze zienswijze en een samenvatting zijn te vinden op onze website. 

Klik hier voor de zienswijze van de Stichting Het Kan Anders. 

 

Gemeenteraad Alphen: geen composteerinrichting bij entree Bentwoud 

Alweer in 2018 heeft de vereniging 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 hikten zwaar aan tegen het 

plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. In de zomer 2020 heeft 

de gemeenteraad in Alphen in een motie de wethouder gevraagd om een ‘second opinion’, een 

nader onderzoek. Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad zich op basis van dit nader onderzoek 

en een extra stedenkundig advies unaniem geschaard achter een voorstel van de PvdA om in de 

bestemming een composteerinrichting niet toe te staan. De eigenaar van het stuk land kan zich nog 

‘in rechte’ verzetten. We blijven de ontwikkelingen volgen. 

 

Ontwerp omgevingsvisie Waddinxveen 2050 

We hebben op 13 mei 2022 op een aantal punten gereageerd op de ontwerp omgevingsvisie 2050 

van de gemeente Waddinxveen.  

 

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud, 

Siep Eilander, voorzitter      info@bentwoud.info  februari 2023 

 

http://www.molenberaad.nl/
https://bentwoud.info/
https://stichting-hetkananders.nl/
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