Zorgen om de Bonnen
Natuurbegraven Nederland bv (NBN) heeft het plan om in de Bonnenpolder te Hoek van Holland een
grote natuurbegraafplaats te realiseren. Dinsdagavond 7 november 2017 komen zij hun definitieve
plan presenteren in de Hoekstee te Hoek van Holland.
Er is nogal wat naar buiten gebracht over "natuurbegraven" in de Bonnenpolder via de
marketingmachine van NBN, hieronder zijn daarom wat zaken opgehelderd.

Fabel: NBN spreekt over een zogenaamd "breed gedragen voorkeursontwerp".
Feiten: Vrijwel niemand in Hoek van Holland ziet de plannen van Natuurbegraven Nederland bv
zitten.
De helft van de 25 aanwezigen tijdens de ateliers stond op de loonlijst van een van de
initiatiefnemers, het Hoogheemraadschap of de gemeente.
Er waren slechts een handvol bewoners waarvan een aantal tegelijk financieel belanghebbend. Wel
zijn ruim 2000 handtekeningen opgehaald tegen de natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder.

Fabel: NBN gaat er naast hun begraafplaats 100 ha natuur bij maken.
Feiten: Vooralsnog heeft NBN aangegeven zoekende te zijn naar geldschieters om deze natuur te
financieren. Ook kunnen het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten deze 100ha natuur
niet financieren en zal vooralsnog NBN alleen hun eigen 30ha en 10.000 graven tellende
begraafplaats inrichten.

Fabel: NBN gaat de polder redden.
Feiten: Er is geen sprake van een te redden polder. De polder is voor een groot deel beschermd als
landschappelijk waardevol gebied en als geheel volgens een ontwikkelplan. Industrie, woningbouw
en grootschalige vakantieparken bijvoorbeeld zijn uitgesloten.

Fabel: De Bonnenpolder is nu niet toegankelijk.
Feiten: De Bonnenpolder is prima toegankelijk, dagelijks fietsen en wandelen er honderden mensen
zowel langs de polder via het Bonnenpad als dwars door de polder over de Bonnenweg. De
gemeente heeft daarnaast plannen om wat extra paden aan te leggen.

Fabel: Volgens NBN blijft het karakteristieke open polderlandschap behouden.
Feiten: Om natuuurbegraven mogelijk te maken moet 30ha in de polder met ongeveer 1.45m
opgehoogd worden, hiervoor is ongeveer 435.000 kubieke meter zand nodig wat aangevoerd en
uitgesmeerd moet worden. Het karakteristieke gorzenlandschap zal worden begraven.

Fabel: Tijdens de ateliers hebben de bewoners samen met de initiatiefnemers de polder kunnen
inrichten.
Feiten: Er zijn slechts drie vooraf door NBN bedachte plannen laten zien waarbij bewoners details
konden aanbrengen op doorzichtig papier. De hoofdlijnen stonden al vast, met een begraafplaats van
30ha.

Fabel: Als NBN niet ingrijpt "versnipperd" de polder.
Feiten: De huidige eigenaren hebben het als een geheel te koop staan. Er is niet bekend hoe dat in de
toekomst zou zijn als natuurbegraven niet door gaat.
NBN heeft aangegeven zoekende te zijn naar andere initiatiefnemers en geldschieters om de overige
100ha te bekostigen en in te richten. Het gebied versnipperd dan wellicht juist.

Fabel: Op een begraafplaats kan men prima recreëren zoals picknicken.
Feiten: Dat zou in theorie inderdaad kunnen, realistisch is dat niet. De ervaring leert dat de meeste
mensen dat prettiger vinden op locatie zonder begraaf activiteiten en zonder bijbehorende
(graf)stemming. Ook andersom gaat dit voor rouwende mensen ongemakkelijke situaties opleveren.

Fabel: De begraafplaats zal na 30 jaar worden teruggeven aan de natuur.
Feiten: Na 30 jaar gedane zaken trekt NBN zich met gevulde zakken terug.
Er wordt een macaber en onbruikbaar stuk grond van 30ha terug gegeven aan de samenleving die
deze na verloop van tijd op eigen kosten zal moeten saneren, anders is het tot in den eeuwigheid
onbruikbaar.

Fabel: NBN is niet nu en ook nooit van plan geweest de begraafplaats in de toekomst uit de breiden.

Feiten: Momenteel zijn de totale aankoopsom plus de kosten van het inrichten van het gebied hoger
dan de verwachte opbrengsten van 30 ha begraven. Begin vorig jaar heeft NBN aangegeven 80 ha te
willen inrichten als begraafplaats. NBN zegt nu niet van plan te zijn uit te breiden, echter bij navraag
wil men dit niet zwart op wit vast leggen.

Fabel: Natuurbegraven in de Bonnenpolder is een verantwoorde en milieubewuste manier van
begraven.
Feiten: Een begraafplaats moet gedraineerd en aangesloten op het riool worden. Daarnaast moet er
nog een ringsloot komen, zodat niets de locatie kan verlaten.
Geen van deze zaken is NBN van plan toe te passen. Er is te weinig onderzoek naar de effecten op het
milieu door medicijnresten, e.d. bij begraven in de natuur. Onder andere om deze redenen heeft de
Provincie Gelderland besloten onder strenge voorwaarden maximaal 50 graven per hectare toe te
staan. NBN wil een bijna zeven-voudig aantal graven per hectare delven zonder enig gedegen
onderzoek toegespitst op deze polder.

