
Meer natuurvariatie in Hoek van Holland 
De Bonnenpolder staat op het punt te veranderen. Daarmee wordt het er alleen 

maar mooier en gevarieerder op. Het natuurgebied blijft open en groen, en wordt 

bovendien toegankelijk gemaakt voor zowel fietsers als wandelaars. Je geniet er 

straks van bloeiende bloemen in de polder, jonge duinen aan de bosrand of een 

 jagende grote zilverreiger aan de oever van de poldersloten. Stichting Het Zuid- 

Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland willen 

er samen met jou voor zorgen dat de polder niet versnipperd raakt of volgebouwd 

wordt. Alleen dankzij deze gezamenlijke investering kunnen ook de komende 

 generaties blijven genieten van al het moois dat de Bonnenpolder te bieden heeft. 

NATUURGEBIED IN DE BONNEN
In het kort
• 128 hectare nieuwe natuur direct aan het 

Staelduinse Bos;
• De polder blijft open en cultuurhistorische 

elementen worden hersteld; 
• Behoud van het landschap met meer ruimte 

voor bloemen, insecten en vogels;
• 30 hectare wordt natuurbegraafplaats waar 

mensen zelf hun laatste rustplaats uitkiezen;
• De polder wordt beter toegankelijk voor  

recreatie met 11 km nieuwe wandelpaden en  
4 km nieuwe fietspaden;

• Het gebied blijft autoluw; Hoeve Rijckevorsel 
open voor publiek (horeca, natuurspeeltuin, 
landwinkel met streekproducten).

In dit drukke deel van Nederland  halen 
veel stedelingen hun ‘ groene hart’ op 
in de schaarse natuur gebieden die 
onze provincie rijk is. Want slechts 6 
procent van Zuid- Holland is bescherm-
de natuur. Het open en groen houden 
van de Bonnenpolder is al lange tijd 
een grote wens van de gemeente, de 
provincie en zeker ook de inwoners 
van de regio. 

Een wens die dankzij de samenwerking 
tussen Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap, Natuurmonumenten en 
Natuurbegraven Nederland binnen 
handbereik komt. Want doordat 
Natuur begraven Nederland hier een 
stuk grond van 128 hectare heeft 
kunnen aankopen, kan de natuur bij 
het  Staelduinse Bos in één keer met 
een groot stuk uitgebreid worden. “Een 

unieke kans, waar mijn hart sneller 
van gaat kloppen!”, zegt Arjan van den 
Heuvel, Regiohoofd bij Stichting Het 
Zuid-Hollands Landschap en beheerder 
van het Staelduinse Bos. “En bovendien 
broodnodig, want de enige manier om 
dit karakteristieke en eeuwenoude pol-
derlandschap veilig te stellen voor later, 
is door het per direct als natuurgebied 
te gaan beschermen. 
Net als wij, wil ook Natuurbegraven 
 Nederland de natuurwaarden in het 
gebied vergroten en zorgen voor zoveel 
mogelijk natuurvariatie. Dankzij hun 
investering, én door begraven in de 
natuur op een deel van deze grond 
mogelijk te maken, zien wij dat onze 
jarenlange wens financieel haalbaar 
wordt. Dus laten we dat samen gaan 
doen, want zo’n kans krijgen we maar 
één keer.”

Meer bloemen, bijen en vogels
In nauwe samenwerking met  
bewoners, lokale ondernemers en  
belangenorganisaties zijn we tot een 
plan gekomen van totaal 128 hectare  
nieuwe natuur in de Bonnenpolder 
(dat is ruim 250 voetbalvelden). Die 
ruimte biedt veel potentie om meer 
natuur te creëren en zo verschillende 
dier- en plantensoorten weer ruimte 
te geven. Logisch dus, dat boswachters 
zich hardmaken voor dit plan. “Stel 
je voor dat je straks wandelt tussen 

bloeiende bloemen in de open polder. 
Bij de brede boerensloot hoor en zie 
je van alles zoemen en kwaken. Vanuit 
de Bonnenpolder wandel je zo naar 
het naastgelegen Staelduinse Bos waar 
je in de zomer geniet van het gezang 
van bosvogels of in de herfst tientallen 
soorten paddenstoelen uit de grond 
ziet schieten. Een plek waar je straks in 
alle rust kunt genieten”, vertelt gebieds-
manager van Natuur monumenten Dirk 
Kunst enthousiast. 

In het plan wordt het Staelduinse Bos 
gemiddeld 125 meter verbreed met 
meer bos en duin (zie grote platte-
grond). Doordat natuur boeren de 
akkers en graslanden gaan beheren, 
blijft het open landschap behouden. 
De bestaande kreek dwars door het 
gebied krijgt brede, natuurvriendelijke 
oevers, en de deels ver graven dijk rond 
de Grote Bonnen wordt weer in de 
oude vorm hersteld. Dit alles zorgt voor 

vlinders, bijen, en bloeiende kruiden, 
waardoor het er straks prachtig fietsen 
en wandelen is. 

Kees Hendriks: “Als enthousiast lid van 
de Vrienden van het Staelduinse Bos 
durf ik te dromen van borden langs 
de weg met daarop: ‘Recreatiegebied 
Staelduin-Bonnenpolder’. Een fraai,  
toegankelijk en afwisselend natuur-
gebied. Tweeënhalf maal zo groot 

als het huidige Staelduinse Bos, met 
ook nog groene verbindingen richting 
Maassluis en Noordzee.” Het Stael-
duinse Bos is de zuidelijke toegangs-
poort van het nieuwe Nationaal Park 
Hollandse Duinen. Stichting Het 
Zuid-Hollands Landschap is beheerder 
van het Staelduinse Bos en dus  
buurman van de Bonnenpolder;  
deze stichting is straks ook de beoogd 
beheerder van het gehele gebied. 

Garantie voor een  
open en groene polder

Arjan van den Heuvel

Dirk Kunst



Natuur, recreatie en (eeuwige) rust
Naast nieuwe natuur en herstel van cultuurhistorische elementen, komt er in  
30 van het 128 hectare grote natuurgebied de mogelijkheid om begraven te 
worden. Natuurbegraafplaatsen zijn in de eerste plaats gewone natuurgebieden, 
die als ieder ander natuurgebied worden ingericht en beheerd, maar dan met een 
bijzondere extra functie. De natuur bepaalt op welke plekken en manieren een 
natuurgraf mogelijk is, en elk natuurgraf wordt op zo’n manier aangelegd dat de 
natuur zich zo snel mogelijk herstelt. Onderzoek van de Wageningen Universiteit 
laat zien dat natuurbegraven geen verstorend effect heeft op natuurwaarden. 

De natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder wordt dus een bijzonder onderdeel van 
het natuurgebied, gewoon toegankelijk via paden. Als enige gedenkteken is er een 
liggende onbehandeld houten boomschijf die opgaat in de natuur, zodat niets afleidt 
van het ervaren van de natuur. Daardoor heeft het een compleet andere sfeer en 
uitstraling dan een reguliere begraafplaats. Bovendien wordt er niet meer dan  
10 procent van de 30 hectare gebruikt voor het maken van natuurgraven. 

Meer weten? 
Meer weten? Prof. Frank Berendse, expert op het gebied van natuur in Nederland, 
vertelt in een video op www.natuurindebonnen.nl welke kansen hij ziet voor de 
Bonnenpolder.

Wandelen en fietsen door de polder
Het Staelduinse Bos is één van de weini-
ge grote groengebieden in de omgeving 
en is dan ook geliefd onder wandelaars, 
hardlopers, fietsers en schoolklassen. 
En biedt met alle verbeteringen straks 
nog meer rust en ruimte. “Door de 
 Staelduinen te verbreden, gaat het 
 bestaande fietspad straks dwars door 
het bos. Hier roffelt de grote bonte 
specht je tegemoet!”, legt beheerder 
Arjan van den Heuvel opgetogen uit. 

Vanuit het Staelduinse Bos kunnen 
bezoekers straks uitzwermen langs 
nieuwe paden in het nieuwe duinbos en 
over struinpaden in de Bonnen polder. 
Arjan: “We krijgen er dus een mooi stuk 
natuur bij waar mensen in alle rust 
kunnen genieten. Bovendien komt er 
een nieuw fietspad aan de noordkant 
van het Staelduinse bos richting Hoek 
van Holland; een langgekoesterde wens 
die uitkomt!”

Dichtbij en bereikbaar
Naast de bestaande parkeerplaatsen aan de oost- en noordzijde van het gebied, 
komt er aan de westkant van het gebied, aan de rand van het nieuwe duinbos,  
een nieuwe parkeerplaats die opgaat in de natuur. Daarmee is het hele gebied  
ook goed bereikbaar voor bezoekers die met de auto komen. Midden in het  
oude landschap staat de Hoeve Rijckevorsel. Deze oorspronkelijke boerderij blijft 
behouden. Hier is plaats voor milieu-educatie, natuurspeeltuin voor kinderen, 
horeca en een landwinkel met streekproducten. Een leuke plek voor fietsers en 
wandelaars om even uit te rusten van hun tocht door de natuur!

Drie misverstanden over natuur
begraven in de Bonnenpolder
Er bestaan een aantal misvattingen over de Bonnenpolder en natuur
begraven. Op de site www.natuurindebonnen.nl vind je ze allemaal 
onder het kopje ‘veelgestelde vragen’. Hier de drie belangrijkste. 

Misverstand 1  
Een natuurbegraafplaats zorgt voor verontreinigd water 
“Nee hoor”, zegt toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht. 
“Onderzoek naar de waterkwaliteit in de buurt van begraafplaatsen heeft laten 
zien dat er geen effect is. Indien er schadelijke stoffen in het lichaam aanwezig 
zijn, hebben de meeste daarvan het lichaam al voor het overlijden verlaten.”  
Uit onderzoek van TNO uit 2015 blijkt dat natuurbegraven zelfs de meest  
duurzame vorm van een uitvaart is. 

Misverstand 2  
Als alle begraafplekken vergeven zijn,  
wordt de natuurbegraafplaats uitgebreid
“Zeker niet”, aldus Roy van Boekel, Natuur-
begraven Nederland. “In het bestemmingsplan 
wordt 30 hectare voor natuurbegraven aange-
wezen, met maximaal 10.000 plekjes. En daar blijft 
het bij. Dat klinkt veel, maar dan hebben we het wel 
over een periode van 30 tot 40 jaar. Bovendien gaan alle 
graven snel op in de natuur, zodat je steeds maar enkele natuurgraven zult zien. 
Zo geniet je volop van de natuur zonder dat je wordt afgeleid.” Er komen geen 
natuurgraven in het Staelduinse Bos.

Misverstand 3  
Op een natuurbegraafplaats heerst een grafstemming 
Dirk Kunst, Natuurmonumenten: “Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik wat  
sceptisch was voordat ik aan dit plan begon. Dus ben ik op een bestaande 
natuur begraafplaats gaan wandelen. En ik kan je vertellen: daar heerst alles-
behalve een grafstemming. Ik genoot juist van de natuur, van de bloemen  
die ik zag en van de vogels die ik hoorde. Je vergeet dat je op een natuur-
begraafplaats loopt. Dus een grafstemming? Nee, pure stemmingmakerij.”

Mee op excursie?
Ben je benieuwd hoe een natuurbegraafplaats er eigenlijk uitziet?  
Dat kan. In het land zijn al meerdere natuurgebieden waar het mogelijk is  
om een laatste rustplaats te kiezen. Speciaal voor inwoners van Hoek van 
Holland en omstreken organiseren wij bus-excursies naar Maashorst in 
Brabant. Deze zijn op zaterdag 27 januari en zaterdag 3 februari. Mail voor 
meer informatie en om te  reserveren naar contact@natuurindebonnen.nl

Vul de enquête in!  
“Het is ontzettend belangrijk om je mening te geven over het plan, óók en júist wanneer je het er mee eens bent. Want alleen dan kan de 
gebiedscommissie haar advies aan de gemeenteraad goed onderbouwen”, aldus Dirk Kunst van Natuurmonumenten. “Dit plan inclusief 
natuurbegraven is misschien de laatste kans om de Bonnenpolder open en groen te houden. Deze kans mogen we toch niet laten schieten?”

Roy van Boekel
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