De betonnen landbouwweg wordt
een wandelpad

De boerderij

Nieuw landgoed in het Bentwoud
Op de gronden van een recentelijk beëindigd agrarisch bedrijf in
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Het nieuwe landgoed wordt ontwikkeld op basis van het ‘groen door
rood’ -beleid van de provincie Zuid-Holland en heeft een oppervlakte

Het nieuwe natuurgebied wordt opengesteld voor wandelaars door middel

van 5 hectare. Tien procent van de oppervlakte mag worden gebruikt
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