
 

 

DATUM : 16 augustus 2017 

BETREFT : Meedenken over mogelijke natuurontwikkeling Bonnenpolder  

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen wordt er gedacht over de ontwikkeling van een natuurgebied in de 
Bonnenpolder. De initiatiefnemers hiervan willen graag in gesprek met bewoners, ondernemers en bezoekers 
van het gebied om gezamenlijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn, om zo een aantrekkelijk 
landschapsontwerp te maken. Daarvoor willen wij u van harte uitnodigen. In deze brief leggen wij u graag meer 
uit over het initiatief, het proces en de manieren waarop u kunt deelnemen.  
 
Het initiatief 
Natuur is een schaars goed in en om Hoek van Holland. Alle reden om zuinig te zijn op het weinige groen in de 
omgeving. Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap zijn 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. 
 
Proces en organisatie 
De initiatiefnemers willen graag samen met mensen die in de buurt wonen en/of werken en met mensen die er 
nu of in de toekomst willen recreëren een landschapsontwerp maken voor dit natuurgebied. Dit 
participatieproces bestaat uit drie werkateliers en twee inloopavonden. Tijdens de werkateliers gaan 
betrokkenen samen aan de slag om tot een landschapsontwerp te komen. De organisatie van deze 
werkateliers hebben de drie initiatiefnemers belegd bij APPM en West8. APPM vervult hierbij de rol van 
organisator van het proces, waarbij Frank van Vliet zal optreden als voorzitter van de werkateliers. West8 is 
gespecialiseerd in stedenbouw en landschap. Landschapsarchitect Adriaan Geuze is verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van het landschapsontwerp. De resultaten van deze werkateliers worden op twee 
inloopavonden gepresenteerd aan geïnteresseerden, die worden uitgenodigd om hun mening hierover te 
geven.  
 
Op 3 juli jongstleden was er een inloopdag in Lokaal Cultureel Centrum De Hoekstee. Toen hebben wij al met 
velen van u kennis mogen maken. Wij hebben daar ook de stappen uitgelegd waarmee wij samen met u tot 
een voorstel voor een nieuwe inrichting van een deel van de Bonnenpolder willen komen. Dit proces ziet er als 
volgt uit:  
 

 

 

 

Werkatelier I

30 augustus

 Werkatelier II

27 september

 Werkatelier III

25 oktober

Inloopavond

7 november

Inloopavond

4 oktober



 

Uw rol in het participatieproces 
U kunt op drie verschillende manieren participeren in het proces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebiedscommissie 
De gebiedscommissie van Hoek van Holland zal een advies uitbrengen aan de gemeente Rotterdam over de 
wijziging van het bestemmingsplan. Daarom heeft de gebiedscommissie de initiatiefnemers uitgenodigd om op 
donderdagavond 24 augustus uitleg te geven over de ideeën en het boven beschreven participatieproces. Ook 
zullen hier, op uitnodiging van de gebiedscommissie, enkele omwonenden van de Bonnenpolder aanwezig 
zijn. Deze avond is bedoeld om de gebiedscommissie te informeren en staat los van het participatieproces. 
 
We vernemen graag hoe u betrokken wilt worden bij de mogelijke natuurontwikkeling in de Bonnenpolder. 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Frank van Vliet op 06-54966134 of vliet@appm.nl. We 
vertrouwen erop dat we gezamenlijk tot een aantrekkelijk ontwerp komen en kijken uit naar een plezierige 
samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank van Vliet 
Procesmanager Natuurontwikkling Bonnenpolder 

Meewerken: deelnemen aan werkateliers 
Tijdens drie werkateliers zult u onder leiding van ervaren landschapsontwerpers invulling geven aan de 
Bonnenpolder. Voor deze werkateliers worden omwonenden van de Bonnenpolder, mensen die er 
werken, mensen die er willen recreëren en overheidspartijen zoals de gemeente Rotterdam en het 
Hoogheemraadschap Delfland uitgenodigd. 
 
Als u wilt deelnemen aan de werkateliers dan dient u bij alle drie de ateliers aanwezig te zijn. Alleen met 
uw deelname en input tijdens alle werkateliers kunnen wij een proces inrichten waaruit een gedegen en 
gedragen ontwerp voortkomt. 
 
Werkatelier I staat in het teken van informatie ophalen. Wat vindt u belangrijk in de Bonnenpolder? Wat 
zou er versterkt kunnen worden? We gaan met elkaar in gesprek over thema’s die spelen. Dit vormt de 
basis voor scenario’s. Tijdens werkatelier II gaan we samen tekenen op basis van verschillende schetsen 
van de landschapsarchitect. Hoe zou het gebied eruit kunnen zien? Welke verschillende scenario’s zijn 
denkbaar? In werkatelier III werken we toe naar een voorkeursalternatief. Voor welk alternatief bestaat 
draagvlak? Wat zijn argumenten voor en tegen dit alternatief? 
 
Het eerste werkatelier zal worden gehouden op woensdag 30 augustus van 17.30 uur tot 22.00 uur in 
Lokaal Cultureel Centrum De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151CJ, Hoek van Holland. Vanaf 17.30 
uur staat er een kop soep en een broodje voor u klaar. Om 18.00 uur starten we met het werkatelier. 
 
U kunt uw deelname kenbaar maken door een email te sturen aan vermeij@appm.nl. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om hierbij uw adres en (indien van toepassing) de naam van uw organisatie door te geven? Wij 
verzoeken u om per adres met één persoon aanwezig te zijn. 
 

 
Meedenken: bezoeken van inloopavonden 
De resultaten van het tweede en derde werkatelier delen wij tijdens inloopavonden met iedereen die 
geïnteresseerd is. Tijdens deze avonden kunt u zich laten informeren en vragen stellen. We verzoeken u 
ook om te reageren op de resultaten van de werkateliers. Deze reacties nemen wij mee in het laatste 
werkatelier en het uiteindelijke ontwerp. 
 
De eerste inloopavond zal worden gehouden op woensdag 4 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur in 
Lokaal Cultureel Centrum De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151CJ, Hoek van Holland. De 
inloopavonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen. U kunt langskomen op het moment dat u het beste 
uitkomt. Aanmelden is niet nodig. 
 
. 
 
 
 
 

 

Op de hoogte blijven 
Wilt u op de hoogte blijven van de natuurontwikkeling in de Bonnenpolder, maar wilt u niet aan de ateliers 
deelnemen of de inloopavonden bezoeken? Stuur uw contactgegevens naar vermeij@appm.nl. U krijgt 
dan informatie over de voortgang van het proces en de plannen van de natuurontwikkeling. 
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