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Aan de bewoners Dwarshaak en Haakweg 
De Bonnenpolder 
 
 
 
Datum: 18 juli 2016 
 
 
 
Onderwerp: Toekomst Bonnenpolder 
 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

U woont in de naaste omgeving van de Bonnenpolder. De gronden van Erven Van Rijckevorsel, 
grotendeels gelegen in de Bonnenpolder, zijn onlangs aangekocht door Natuurbegraven 
Nederland. Voor dit gebied hebben we ideeën voor het versterken van bestaande natuur (zoals de 
van Dixhoorndriehoek, Het Staelduinse Bos en de Oranjeplassen), omvormen naar nieuwe natuur, 
aanleggen van recreatieve voorzieningen en natuurlijk het realiseren van natuurbegraven. 
Hiermee wordt de Bonnenpolder voor altijd toegankelijke natuur. Het Zuid-Hollands Landschap 
ondersteunt mede dit initiatief, aangezien het bijdraagt aan haar lang gekoesterde wens om de 
Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder te transformeren naar een waardevol natuur-en 
recreatiegebied van en voor de inwoners van de regio Rijnmond.  
Natuurbegraven Nederland hecht er waarde aan u als buurtbewoner op voorhand te informeren, 
vandaar dat u deze brief ontvangt. 
  
Wat is een natuurbegraafplaats? 
Wij geloven in de troosten de kracht van de natuur. Daarom bieden we de mogelijkheid voor een 
laatste rustplaats in de schoonheid van de natuur. Voor nabestaande is het een bijzondere plek 
om te herdenken. Natuurbegraven betekent eeuwigdurende rust. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om onder een boom of juist in een open bloemenveld begraven te worden. De natuur staat hierbij 
voorop. Een graf wordt alleen gemarkeerd met een eenvoudige boomschijf van onbehandeld hout. 
Na de laatste begrafenis wordt de natuurbegraafplaats teruggeven aan de natuur. Natuurbegraven 
Nederland werkt daarom samen met Natuurmonumenten, met als gezamenlijk doel de natuur in 
Nederland te versterken en te vergroten. Kijk op onze website natuurbegravennederland.nl voor 
meer informatie.    
 
Heeft u vragen? 
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Na de zomer organiseren wij daarom een speciale 
informatieavond voor omwonenden. U ontvangt daarvoor tegen die tijd een uitnodiging. Tijdens 
die bijeenkomst willen wij u informeren over onze plannen. Er is dan voldoende ruimte en tijd om 
uw vragen te beantwoorden.  
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Tot die tijd gaan we onze ideeën verder uitwerken. Heeft u ideeën die u aan ons kenbaar wil 
maken of heeft u tussentijds vragen, neem dan contact met mij op, op 073-3030283 of 
rene@nbnederland.nl.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
René Poll 
 
Initiatiefnemer & Directeur Natuurbegraven Nederland 
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