
Niets meer dan een marketing folder 

Natuurbegraven Nederland bv heeft na ruim  

anderhalf jaar zogezegd hun "plan" ingediend. 

 

Helaas komen ze ook dit maal niet veel verder  

dan een marketing folder. Ze houden zich dus  

voor de zoveelste keer niet aan de afspraak.  

Dat was ook wel te verwachten aangezien ze  

eerder al aangaven dat ze eerst groen licht wensten alvorens hun plan volledig uit te werken. De kans 

is dus aanwezig dat als men groen licht krijgt men het plan compleet anders zal uitwerken. 

Dit huidige plan kan dan ook onmogelijk doorgaan als definitief plan, het ontbreekt compleet aan 

cruciale details, o.a. de volgende zaken ontbreken; 

1. Oppervlakte begraafplaats. Ook staat er niets in over hoe en waar er opgehoogd wordt. 

2. Waar de grond vandaan komt en aan welke eisen deze voldoet. 

3. Hoe deze grond aangevoerd wordt en hoe lang dit duurt. 

4. Hoe het zit met de stukken grond die ingetekend zijn die momenteel van andere eigenaren 

zijn. 

5. Wie wat financiert, eerder was bekend dat NBN niet het complete gebied kon inrichten 

vanwege een tekort. Wie gaat de paden buiten de begraafplaats aanleggen? Wie gaat de rel 

verbreden? 

6. Onderzoek naar de huidige flora en fauna in het gebied. 

7. Onderzoek naar het effect op de lokale gemeentelijke begraafplaats en de gemeentelijke 

natuurbegraafplaats Hofwijk. 

8. Informatie over het aanleggen van bos, wordt dit gelijk geplant of een boom bij elke 

begrafenis tegen extra kosten voor een graf? Wat voor bomen komen er, hoe lang duurt het 

voordat ze een beetje vorm hebben? 

9. Een lijst met bedreigde diersoorten die voorkomen in de Bonnenpolder, er is geen onderzoek 

aanwezig naar de effecten op deze dieren. 

10. Onderzoek naar het effect op de infrastructuur en mobiliteit tijdens de realisering (vracht-, 

kiepwagens, graafmachines en shovels etc.). 

11. Onderzoek naar het effect op de infrastructuur en mobiliteit bij ingebruikname, denk aan 

rouwstoeten etc. 

12. Onafhankelijk draagvlakonderzoek, onder de Hoekse bevolking en de regio. 

13. Onafhankelijk onderzoek naar de ethische en morele kanten van "natuurbegraven". 

14. Onafhankelijk milieu- en veiligheidsonderzoek specifiek voor de Bonnenpolder en met name 

de omliggende tuinderijen. (effecten medicijnresten i.v.m. HACCP en SKAL) 

15. Onderzoek naar een eventuele waardedaling van de omliggende grond, tuinderijen en 

woningen. 

16. Financiële garanties bij bijvoorbeeld faillissement, wie draait voor de gevolgen op? Of 

bijvoorbeeld wanneer producten van tuinders afgekeurd worden? 

17. Een onderbouwd financieel plan. Is het financieel-technisch wel haalbaar? Wat bij te weinig 

belangstelling? 

18. Hoe diep de graven worden, wat is de huidige grondwaterstand? Wat bij hevige regenval? 

19. Tekeningen van complete drainage, rioolaansluitingen en ringsloten. 

20. Onderzoek naar de cultuurhistorische waarden en het effect hierop. 
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21. Onderzoek naar  de effecten van het ophogen en begraven op het landschappelijk waardevol 

gebied. 

22. Archeologisch onderzoek. 

23. Een complete planning. 

24. Informatie over waar hekken, camera`s en wildroosters komen. 

25. Onderzoek naar (bodem)verstoring, geluids- en geurhinder tijdens de voorbereiding en 

ingebruikname. 

26. Informatie over de gasleiding en de hoogspanningskabels die in het gebied aanwezig zijn en 

eventuele risico`s die deze met zich mee brengen. 

27. Onafhankelijk onderzoek naar de combinatie begraven en recreëren. Is dit überhaupt wel 

realistisch? 

28. Hoe het gebied eeuwig beheerd zal worden, wie gaat er voor deze kosten opdraaien? Hoe is 

dit begroot? Kan een bedrijf wel zo lang een stuk grond claimen? Wie gaat het na de 

"eeuwigheid" saneren en wie draait er voor deze kosten op? 

Wanneer deze zaken niet gegarandeerd worden en onafhankelijk onderzocht zijn, kan er onmogelijk 

een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden en daarmee zou het onverantwoord zijn nu een 

beslissing te nemen of zelfs maar een referendum hierover te houden. 

Er heerst in Hoek van Holland en omstreken een enorme weerstand tegen het "natuurbegraven" in 

de Bonnenpolder. 

Veel mensen zullen dan ook zeker bezwaar maken tegen een mogelijk besluit, en ook zeker een gang 

naar de rechter niet schuwen. 
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