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Natuurbegraven in Bonnenpolder

Geacht college,
Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zijn de initiatief
nemers van een plan voor de ontwikkeling van 128 hectare natuur in de Bonnenpolder bij Hoek
van Holland, waarvan 30 hectare zal worden benut voor natuurbegraven. De initiatiefnemers zijn
tot een conceptgebiedsvisie gekomen, waarbij het natuurbegraven in een strook langs de gehele
zuidzijde van het Staelduinsebos is geprojecteerd.
Eind vorig jaar heeft u kennis genomen van dit plan en van het afwijzende advies van de gebiedscommissie Hoek van Holland ter zake, en heeft u een positief principebesluit genomen en
daarmee groen licht gegeven om het initiatief nader uit te werken. Na die uitwerking bent u voor
nemens om een beslissing te nemen of het initiatief wordt uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk
dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd.
Zoals onze wethouder Gardien inmiddels telefonisch heeft besproken met wethouder Wijbenga,
hebben ook wij bedenkingen tegen deze ontwikkeling, en vinden wij het wenselijk om u nu, in een
vroegtijdig stadium, op de hoogte te stellen van ons standpunt.
Het Staelduinsebos is het enige bos in deze omgeving en wordt veel bezocht door de inwoners
van Westland en Hoek van Holland. De aangrenzende Bonnenpolder biedt veel kansen om een
groen-recreatieve invulling te krijgen. Ontwikkelingen in die richting ondersteunen wij dan ook van
harte.
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Een begraafplaats past echter niet bij de groen-recreatieve functie die het Staelduinsebos heeft
en dat deel van de Bonnenpolder kan krijgen. Bezoekers kunnen zich ongemakkelijk voelen als
zich daar een begraafplaats bevindt, ook al is dat in een natuurlijke omgeving. Dat ongemak zal
niet alleen betrekking hebben op de aanwezigheid van graven die men kan tegenkomen, maar ook
op de daarmee verband houdende werkzaamheden en ceremonies. Er wordt namelijk uitgegaan
van 10.000 graven in deze strook in een periode van 30 à 40 jaar. Dat komt neer op gemiddeld
250 à 330 begrafenissen per jaar; als de zondag niet wordt meegerekend is dat gemiddeld elke
dag een begrafenis.
Natuurbegraven in de Bonnenpolder hoeft niet bezwaarlijk te zijn voor de beleving in het
Staelduinsebos, als dit niet langs de gehele zuidrand van het bos wordt ingepast. Een optie die
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meer acceptabel is het natuurbegraven te situeren langs de Hoekse Baan. Een geringe aanslui
ting op het bestaande bos hoeft naar ons oordeel geen probleem te zijn.
Wij verzoeken u met ons in overleg te blijven over de inrichting van dit gebied en bij de verdere
besluitvorming over de inrichting van de Bonnenpolder met ons standpunt rekening te houden.
Uiteraard zijn wij graag bereid om daar over mee te denken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,

C. Spindler
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