NATUURGEBIED IN DE BONNEN
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.

Garantie voor een
open en groene polder
Arjan van den Heuvel

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).
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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?”

Wandelen en fietsen door de polder

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
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behouden. Hier is plaats voor milieu-educatie, natuurspeeltuin voor kinderen,

onder het kopje ‘veelgestelde vragen’. Hier de drie belangrijkste.

horeca en een landwinkel met streekproducten. Een leuke plek voor fietsers en
wandelaars om even uit te rusten van hun tocht door de natuur!

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 aangewezen, met maximaal 10.000 plekjes. En daar blijft

Roy van Boekel

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

Natuur, recreatie en (eeuwige) rust

natuurgraven in het Staelduinse Bos.

Naast nieuwe natuur en herstel van cultuurhistorische elementen, komt er in

Op een natuurbegraafplaats heerst een grafstemming

30 van het 128 hectare grote natuurgebied de mogelijkheid om begraven te

Dirk Kunst, Natuurmonumenten: “Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik wat

worden. Natuurbegraafplaatsen zijn in de eerste plaats gewone natuurgebieden,

sceptisch was voordat ik aan dit plan begon. Dus ben ik op een bestaande

die als ieder ander natuurgebied worden ingericht en beheerd, maar dan met een

natuurbegraafplaats gaan wandelen. En ik kan je vertellen: daar heerst alles
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natuur zich zo snel mogelijk herstelt. Onderzoek van de Wageningen Universiteit

begraafplaats loopt. Dus een grafstemming? Nee, pure stemmingmakerij.”

Misverstand 3

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.

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 r eserveren naar contact@natuurindebonnen.nl

In het grasland bloeien
de pinkster- en paardenbloemen. Deze trekken
vlinders, bijen en andere
insecten aan.

Hoek van Holland

Agenda-tip
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuur
monumenten en Natuurbegraven Nederland
lichten de plannen graag persoonlijk toe. Kom
woensdag 24 januari tussen 17:00 en 21:00 uur
naar de Hoekstee of zondag 28 januari tussen
11:00 en 16:00 uur naar het bezoekerscentrum
in het Staelduinse Bos. Kom gerust langs en
bekijk de maquette van het plan!
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Ga voor meer informatie, de tekeningen én de animatie naar onze website.

hebben een ontwerp gemaakt voor de Bonnenpolder. Hier zie je een samenvatting van het plan.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland

kun je hier in de toekomst kanoën.

Meer weten?
• Lees meer over het plan op www.natuurindebonnen.nl;
Hoekstee en 28 januari in Bezoekerscentrum Staelduinse Bos;

• Stel je vragen tijdens de inloopavond op 24 januari in de
• Vragen? Stel ze via contact@natuurindebonnen.nl

