Natuurbegraafplaats Bathmen
Waarom niet !
Door bestemmingsplanwijziging wordt het gebied vanwege de eeuwige
grafrust voor zeer lange tijd onttrokken aan haar huidige bestemming en
functie en wordt bestemd als begraafplaats, andere bestemmingen zijn in de
toekomst niet meer mogelijk
Onttrekking 15 ha gebied aan de bestaande planologische beschermde
natuurlijke bestemming
De rechtszekerheid die het bestaande bestemmingsplan burgers biedt en het
vertrouwen in het bestuur wordt voor (omwonende) burgers aangetast bij
bestemmingsplan wijziging
Er is geen aantoonbaar bewezen nut of noodzaak voor een kleine
bosbegraafplaats, alleen vanwege een betere financiële exploitatie wil
IJssellandschap deze realiseren
Er is bestuurlijk gezien sprake van willekeur, elke landgoed-of boseigenaar kan
zo met dezelfde redenen beargumenteren een bosbegraafplaats te willen
ontwikkelen.
Aantasting van het bestaande aaneengesloten natuurgebied en haar
ecologie en biotoop
Aantasting van de bestaande wildwissels en ecologische zones
Toename van verkeer en geluid met gevolg meer verstoring van flora en
fauna in het gebied door bezoekers van de begraafplaats
Aantasting van de bestaande gebieds-en landgoed-structuur
Herstellen historische sterrenbos landgoed ’t Hemeltje komt in gevaar
Overlast voor aanwonende door lijk- en volgauto’s, familieleden en
bezoekers
Onveilige verkeerssituatie ter plaatse van de Holterweg door de komst van de
bosbegraafplaats
Geen aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang of noodzaak (voor
inwoners van Bathmen)
Aantasting van het bestaande natuurgebied gebied door ontsluitingswegen,
parkeerplaatsen, wandelpaden, verhardingen, ontgronding, opstallen als
een ontvangsthuis e.d. informatieborden, omheiningen en grafstenen
Door de vele verhardingen en de bouw van de noodzakelijke gebouwen
ontstaat er ontgronding en moeten er bomen gekapt worden, de
begraafplaats zorgt voor verrommeling van het bestaande landschap

In Nederland zijn thans 12 natuurbegraafplaatsen. Ze zijn c.a. minimaal 37 ha.
groot met daarnaast nog rondom een aanpalend gebied ter afbakening
van de begraafplaats om ongewenste bezoekers weg te houden. De
Bathmense begraafplaats is met 15 ha. veel te klein. Ook liggen bosbegraaf
plaatsen in stiltegebieden verwijderd van autowegen.
Door de verkeers-en geluidshinder van de Holterweg en andere wegen in de
omgeving (agrarisch verkeer) en mede door de beperkte oppervlakte is deze
locatie ongeschikt als bos-natuur begraafplaats.
In Nederland zijn al weinig aaneengesloten agrarische- en natuurgronden,
met deze plannen versnipper je dit verder.
Er is voldoende ruimte en mogelijkheden in het dorp Bathmen voor de
verschillende vormen van respectvol begraven, in het naast de
begraafplaats gelegen bosje kan ook een bescheiden natuur- of bos
begraafplaats gemaakt worden.
Evert Jan Geerdes Bathmen

