Inspreektekst 22 september 2020 onderwerp: Rk kerkhof Naaldwijk
Natuur-Westland
Geachte voorzitter, raadsleden,
De gezamenlijke natuurorganisaties hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de
vergunningverlening voor sloop van het 200 jaar oude kerkhof.
Wij verzoeken uw raad en het college, dit hof voor vernieling te behoeden en u in te zetten om het
een monumentale status te geven zowel voor het kerkhof als voor de natuurwaarden.
Besef dat dit een van de laatste groene plekjes in Naaldwijk is, een hof voor rust en bezinning.
De gemeente zegt zelf in antwoord op een bezwaarschrift tegen het flatgebouw de Harmonie: ‘’De
begraafplaats is een beeldbepalende groenvoorziening in de directe omgeving’’…!
Het is historisch en qua groen van waardevol en ons aller erfgoed.
Sloop past ook niet in de noodzaak vol in te zetten tegen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies,
hittestress en waterproblematiek.
Kappen van het groen van het kerkhof verzwakt ook de natuurwaarden van groen langs de Verdilaan.
Ecologisch onderzoek; is dat gedaan en zo ja, correct uitgevoerd? Wat zijn de uitkomsten? Zeker is
dat bij kap ook daar wonende vogels zullen treuren.
Deze komen daar voor: merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmus, groenling, vink,
putter, 3 soorten mezen en de houtsnip. Ook is het verpoosplaats voor diverse wintergasten
waaronder de sperwer. Ook de slechtvalk is er soms te zien.
Een deel van de bomen op het kerkhof heeft een respectabele leeftijd, de voormalige haag is
vergroeid, maar een renovatieplan geeft het hof nieuwe kansen.
-Extra zorg geeft het plan om op de plek van de Harmonie een hoge (ruimte vullende) woontoren te
bouwen, ook die natuurlijke plek verdwijnt daarmee onder steen en is voor het kerkhof verstorend.
Grote bomen zijn daar in stilte gekapt.
Bij aanleg van de Verdilaan rond 1980 is het daar liggende openbare kerkhof inclusief historische
muur gesloopt. Over die voormalige dodenakker rijden nu dagelijks duizenden mensen.
--Uw Omgevingsvisie staat vol met woorden als: groen, belang van historie, waardevol groen,
natuurwaarden, gezonde leefomgeving; behoud van cultuur en historische elementen;
’historische elementen zorgen voor een sterke identiteit en trots…’’?
Groener Westland. We willen in onze gemeente substantieel meer groen aanleggen!
Fraai… maar intussen regeert uw kettingzaag.
Naaldwijk is met 9 m² groen per woning in de dorpskern nog ver af van de 120 m² waar Nederland
voor heeft getekend bij de VN.
Op petities.nl kunt u tekenen voor behoud van dit hof.
Dank voor de gelegenheid te mogen inspreken.
Aad van Uffelen

Opm. 1 In de omgevingsvisie noemt de gemeente een streven van 50 m²groen per woning in 2030
Als de in de mee denk cafés genoemde meters (9 m² per woning kloppen dan heeft de gemeente een
enorme inhaalslag te maken, de VN geeft als minimum per inwoner 48 m² aan. Dat is ca. 120 m²per
woning. Nederland heeft deze overeenkomst getekend als minimum, ook Westland moet dit dus
uitvoeren. Kappen van elke boom, zo ook van dit kerkhof is contraproductief naar wat minimaal moet
worden bereikt. Voor het kappen van het groen van dit kerkhof wordt ook nergens gecompenseerd,
ook dit werkt niet mee aan de gewenste gezonde leefomgeving.
Opm. 2 Als het Rk kerkhof wordt gesloopt en er een appartemententoren verrijst, dan staat dat op
gewijde Christelijke grond, ook een dingetje.

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie
en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van
dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en
op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk
Delfland (KNNV).
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen; Schepen 6, Naaldwijk
Partners van Natuur-Westland zijn:
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•
•
•
•
•
•
•

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de
natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
Stichting Duinbehoud
Groei&Bloei Westland
AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
Werkgroep Leefbos Westland
Werkgroep bescherm de Westlandse kust
De stichting Vogels in het Westland
Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en Milieufederatie
ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten

Teken de petitie voor behoud:
https://petities.nl/petitions/behoud-r-k-begraafplaats-dijkweg-in-naaldwijk?locale=nl

