
 

 

DATUM : 8 september 2017 

BETREFT : Uitnodiging excursie natuurbegraafplaats Maashorst 21 september 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen zijn Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands 
Landschap het initiatief gestart om in de Bonnenpolder een natuurgebied te realiseren. Een gebied waar 
mensen van de natuur kunnen genieten en recreëren en in een beperkt deel van het gebied ruimte komt voor 
mensen om daar hun laatste rustplaats te vinden.  
 
In onze gesprekken met omwonenden hebben wij gemerkt dat mensen zich soms moeilijk kunnen voorstellen 
of een beeld kunnen vormen hoe begraven in de natuur eruit ziet en wat dat betekent voor een gebied. Een 
bezoek brengen aan een bestaande natuurbegraafplaats kan daarbij veel duidelijk maken. Daarom nodigen wij 
u van harte uit voor een excursie naar natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk. 
 
De excursie zal plaatsvinden op donderdagavond 21 september. Tijdens deze avond kunt u het natuurgebied 
ervaren en kennismaken met deze bijzondere manier van begraven. De avond is bedoeld voor omwonenden 
en alle andere geïnteresseerden.  
 
Programma donderdag 21 september  
 
17:30  Vertrek met de bus vanuit Hoek van Holland. De verwachtte reistijd is, in verband met de spits, 

ongeveer 2 uur. Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje in de bus. 
 
19:30 Rondleiding natuurbegraafplaats Maashorst.  

Wij geven u een rondleiding door het gebied, waarbij u al uw vragen kunt stellen. 
 
22:30 Aankomst in Hoek van Holland 
 
Aanmelden 
Wilt u graag mee met deze excursie? Meldt u uiterlijk vrijdag 15 september aan door een e-mail te sturen 
naar vermeij@appm.nl. U ontvangt dan nadere informatie over de vertreklocatie.  
 
Bent u niet in de gelegenheid om mee te gaan met de excursie, of wilt u liever op eigen initiatief de 
natuurbegraafplaats te bezoeken? Dat kan. Maashorst is net als ieder ander natuurgebied vrij toegankelijk 
tussen zonsopgang en zonsondergang. 
 
Wij hopen u op 21 september te mogen verwelkomen bij natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Frank van Vliet 
 
Procesmanager Natuurontwikkeling Bonnenpolder 

 

mailto:vermeij@appm.nl

