
Atelier II: schetsontwerpen voor de Bonnenpolder 
27 september 2017, Hoek van Holland

19 oktober 2017



Gebiedsproces

Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en Stichting 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, recreëren en waar in 

een beperkt deel van het gebied ruimte komt voor mensen om hun laatste rustplaats te vinden. De initiatiefnemers maken 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 voor dit natuurgebied. Tijdens de werkateliers gaan betrokkenen samen aan de slag om tot een 

landschapsontwerp te komen. Op 30 augustus 2017 en 27 september waren de eerste twee in een reeks van drie werkateliers. 

Tijdens de inloopavond op 4 oktober zijn de schetsontwerpen gedeeld met geïnteresseerden en hebben zij reacties daarop 

meegegeven.

Dit document is een weergave van het tweede atelier, de input van de inloopavond wordt nog ingevoegd. 

Atelier II

Na een korte inleiding heeft Penne Hangelbroek van West8 een presentatie verzorgd over de geschiedenis van het landschap 

van de Bonnenpolder. Op de pagina samen ontwerpen van de website www.natuurindebonnen.nl vindt u een kort filmpje over 

deze geschiedenis. Vervolgens heeft Penne verschillende schetsen gepresenteerd als inspiratie bij het nadenken over een 

ontwerp voor de Bonnenpolder. In groepen zijn de deelnemers daarna aan het werk gegaan met het maken van schetsontwerpen 

voor de inrichting van de polder. Elke groep maakte één of meer ontwerpen.

In dit verslag vindt u de schetsen van West 8 met tekstuele uitleg en de schetsontwerpen met tekstuele uitleg zoals die door de 

groepen zijn gemaakt tijdens het atelier. 

De deelnemers hebben de vrijheid genomen om na te denken over de inrichting van de gehele polder. Waar ideeën zijn geschetst 

op percelen van derden is dat altijd expliciet benoemd als zijnde alleen mogelijk als daartoe medewerking wordt verleend. Tijdens 

de avond is constructief gewerkt in een positieve sfeer. 

Atelier II: Schetsontwerpen voor de Bonnenpolder 
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http://www.natuurindebonnen.nl/
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Inspiratie van 

West 8 voor Atelier II
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Huidige Bonnenpolder en mogelijk
‘niets doen’ scenario

Huidige Bonnenpolder

• In atelier I is op de kaart van de huidige 

toestand geschetst en getekend. Zo is 

verzameld wat de kansen en bedreigingen 

zijn voor dit gebied. Ook positieve en 

negatieve onderdelen van de polder zijn 

benoemd. Tenslotte zijn verhalen en 

karakteristieke punten aangewezen.

Mogelijk toekomstscenario

• Het gebied aan de zuidrand zal in de 

toekomt kunnen gaan veranderen:

o de functie van gronddepot wordt 

bijna beëindigd. Hierna kan de 

bestemming industriegebied worden. 

Vanuit het bestaande 

industriegebied is de wens uit te 

breiden in noordelijke richting. De 

snelheid van de transitie van kas 

naar loods hangt hier af van de 

huidige grondeigenaren.

o aan de zanderige westzijde van de 

Haak wordt nog volop geboerd. Op 

termijn wordt het gebied gezien als 

mogelijke uitbreiding van Hoek van 

Holland. 
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Inspiratie voor de Bonnenpolder

Ideeën voor de Bonnenpolder

• Doel is ca. 130 hectare natuur te realiseren in het gebied. Daartoe zou een groter 

areaal dan nu gebruikt kunnen worden voor biologisch boeren. Ook kruidig 

grasland en stroken struweel waarin dieren kunnen schuilen verhogen de 

natuurwaarden sterk en maken een wandeling midden door de polder mogelijk.

• Een verbrede rel van het Nieuwlandsepark naar het Oranjekanaal zou de 

waterhuishouding helpen en ook recreatief interessant kunnen zijn. 

• Enkele fiets- en voetpaden maken het gebied beter toegankelijk en kunnen een 

mooie route van strand naar Maassluis vormen. Aan de zuidzijde biedt een met 

bomen omzoomde weg een nieuwe toegang tot het midden van gebied.

• Langs de rel zouden één of twee nieuwe boerderijen als uitspanning kunnen 

dienen en lokale producten kunnen verkopen. Ook een bezoekerscentrum met 

milieu educatie kan hierin huisvesten.

• Aan de zuidzijde verbergt een strook met bomen het zicht op het toekomstig 

industriegebied. Enkele openingen bieden zicht op de erachter gelegen grote 

havenfuncties en de monumentale waterkering.

Inspiratie I: Een westelijke voortzetting van de boomzone kan het zicht op de kassen 

en de installaties ontnemen. Onder de hogere kruinen door, houden bewoners zicht 

op de polder. Uitbreiding van het Staelduinse Bos verbetert, door verminderde 

uitdroging, de bestaande bosrand. De verhoogde duinbosstrook biedt aan de 

oostelijke helft tevens ruimte aan natuurbegraven.

Inspiratie II: Een iets minder brede uitbreiding van het Staelduinse Bos en de 

toevoeging van een bomenstrook ten zuiden van de Rijckevorsel boerderij markeert 

in dit voorstel een gebied waarbinnen natuurbegraven kan plaatsvinden. De 

boerderij kan dan als ceremoniële ruimte dienen. Een zoom kort grasland creëert 

afstand tot de woningen.

Inspiratie III: Een binnenduingebied tegenover de Korte Bonnen kan ook een mooie 

toevoeging aan het landschap vormen en bouwt qua landschapstype voort op het 

historische en zanderige Gors aan de zuidzijde van de Haak. Op ruime afstand van 

de woningen biedt een deel van het glooiend opgehoogde terrein ruimte aan 

natuurbegraven.

Inspiratie I

Inspiratie II

Inspiratie III
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Schetsontwerpen Atelier II
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Mogelijk ontwerp II
Schetsontwerp I
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Groep 1: Schetsontwerp IISchetsontwerp II



Schetsontwerp I:

• maak in de Lange Bonnen een verbreding van de bosrand met ten zuiden daarvan een duingebied
• in dit deel kan natuurbegraven
• ceremonie gebouw naast bestaande boerderij
• parkeren tussen bestaande boerderij en ceremonie gebouw
• rest van Lange Bonnen kruidenrijk grasland en in de zuidelijke helft kleinschalige biologische landbouw
• noord-zuid route van bos naar nieuwe waterweg over oude dijk
• tussen bestaande kassen en gronddepot recreatie parkeren
• groene buffer tussen gronddepot en rel, zicht op waterkering open houden
• in dit gebied ook horeca uitspanning, bijvoorbeeld door huidige eigenaar
• fietspad over bestaande tracé, voetgangers ten noorden van rel
• de rel verbreden
• halverwege in Korte Bonnen een trekpondje over de rel
• in de oude Gors (bij Haakweg) een buffer tussen de kassen en een nieuw fietspad, verder bloemrijk grasland
• in Korte Bonnen een vrij liggend voetpad

Schetsontwerp II:

• maak brede bos zoom aan Staelduinse Bos
• maak extra fietspad aan zuidzijde hiervan
• zorg dat fietser en natuurbegraven elkaar niet teveel in de weg zitten
• maak voetgangers aan de noordzijde van de rel en fietsers en bestemmingsverkeer auto’s aan de zuidzijde
• introduceer bos zoom aan de zuidzijde van de polders tegen gronddepot en kassen aan. Wel hoog op stam zodat je er onder door 

kunt kijken
• creëer noord-zuid verbinding door de polder
• verbreed gehele rel van west naar oost stevig

Schetsontwerpen I en II 
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Schetsontwerp III
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Schetsontwerp IV



Schetsontwerp III:

• verbreed rel en ecologische verbinding naar het westen, met een vistrap zuidelijk een oostelijk van Korte Bonnen en over gehele 
lengte groene oevers

• aan noordzijde van de rel een voet- én ruiterpad toevoegen
• oude dijk herstellen en ook hierover voetpad 
• in voormalige Gors stevige bosrand toevoegen en verder duingebied voor natuurbegraven. Richting kassen een water afvoer 

maken voor water door verhoging gebied aan de noordzijde van de kassen
• deze zone richting oostzijde verlengen
• gewaardeerde monumentale bosrand van Staelduinse Bos handhaven
• alleen aan oostelijke zijde de dunne bovenrand iets verbreden tot aan bestaande boerderij
• ruiterpad toevoegen aan de zuidzijde van Staelduinse Bos

Schetsontwerp IV:

• verbreed het Staelduinse Bos met strook bos en duin
• in het middelste gedeelte hiervan kan natuurbegraven komen met een uitloper de polder in met kruidig grasland en zomen van 

heesters, begrenst door dijkjes met eventueel wilgen
• parkeren aan de noordoostzijde parallel aan weg
• herstellen van dijk om Lange Bonnen
• verbreden van rel en maken van zachte oevers
• alleen bestemmingsverkeer in hart van polder over bestaande tracé
• fietsverbinding in het midden van noord naar zuid
• ruiter tracé toevoegen zuidelijk van Staelduinse Bos in nieuwe strook bos en duin
• mountainbike trail in verhoogde deel nabij gronddepot
• eventueel extra afwatering van kassen en gronddepot aan zuidelijke kant van polder tegen gronddepot aan
• een struin pad in de Korte Bonnen en de oude Gors bij Haakweg

Schetsontwerpen III en IV 
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Schetsontwerp V
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Schetsontwerp VI



Schetsontwerp V:

• aan de zuidrand bomen waar je onderdoor kunt kijken

• begraaf in de Lange Bonnen

• fietspad van noord naar zuid

Schetsontwerp VI:

• ten westen en ten zuiden van de Bonnenpolder gaan gebieden mogelijk veranderen. Een nieuwe woonwijk, kassen die mogelijk 

transformeren naar bedrijfsgebouwen, nieuwe inrichting van het gronddepot. Maak hier een duinlandschap van met gebouwen. Dat 

past bij de duinen die hier oorspronkelijk lagen

• de Bonnenpolder wordt dan een polderlandschap met kleinschalige landbouw, tussen twee duinenrijen in

• het water van de rel wordt verbreed en verder naar het westen doorgetrokken

• in de zuidwesthoek van de Bonnenpolder strekken de duinen zich uit. Hier komt de natuurbegraafplaats

• toegang tot de natuurbegraafplaats via een nieuwe zuidelijke ontsluiting, of parkeren bij het begin van de Dwarshaak

Schetsontwerpen V en VI
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Schetsontwerp VII
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Schetsontwerp VIII



Schetsontwerp VII:

• ten zuiden van het Staelduinse Boswordt een strook bos toegevoegd, uitlopend in een rand duinen

• daarna begint het polderlandschap met kleinschalige landbouw

• de natuurbegraafplaats is een uitsnede uit bos, duinen en polderlandschap

• parkeren voor de natuurbegraafplaats aan de noordzijde 

• langs de dijk aan de noordkant van de rel komt een fietspad, zodat je het gebied ziet

Schetsontwerp VIII:

• het Staelduinse Boskrijgt een uitbreiding met duinen met lage struiken uitlopend in kruidenrijk grasland. De duinen gaan zo 

natuurlijk over in de polder

• door de duinen en het grasland lopen kronkelende wandelpaden

• halverwege de polder komt een fietspad dat noord en zuid verbind

• de rel krijgt een verbreding met groene oevers

• geen auto’s in de polder; alleen bestemmingsverkeer. De weg is voor fietsers

• aan de zuidkant van de weg een polderlandschap met kleinschalige akkers

• eventuele compensatiewoningen langs de weg

• langs de zuidkant een brede strook van bomen en struiken, onderbroken met doorkijken naar het landschap

• natuurbegraven in de nieuwe duinen aan de noordkant met een ceremoniegebouw in de duinen

Schetsontwerpen VII en VIII
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