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1 Inleiding 

1.1 Verandering Oranjebonnen 
De gemeente Rotterdam heeft in het Ambitiedocument Oranjebonnen (2013) en Ontwikkelplan 
Oranjebonnen (2016) de transformatie van Oranjebonnen naar een gemengd agrarisch en recreatief 
gebied vastgelegd. Deze documenten vormen het uitgangspunt voor een op te stellen 
bestemmingsplan Oranjebonnen dat als doel heeft: 

x verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden om het gebied economisch vitaler te maken 
x beschermen van het waardevolle polderlandschap, zodat het zijn recreatieve waarde 

behoudt en waar mogelijk versterkt 
 
Ondernemers en bewoners zijn uitgenodigd met voorstellen te komen die bijdragen aan de 
transformatie. 

1.2 Initiatief Natuurontwikkeling Bonnenpolder 
In 2016 heeft Natuurbegraven Nederland B.V. (NBN) bij de gemeente Rotterdam aangegeven met 
een voorstel voor natuurontwikkeling met natuurbegraven te komen. De gemeente heeft toen 
besloten hen een kans te geven dit op te stellen. Zij heeft daarvoor de volgende argumenten: 

x De gemeente ziet het als kans om de gewenste verandering van overwegend agrarisch naar 
gemengd recreatief-agrarisch gebruik in de Bonnenpolder te realiseren. Daarvoor willen de 
initiatiefnemers meewerken aan de fysieke maatregelen die de gemeente, met de subsidie 
van de provincie Zuid-Holland, nog wil uitvoeren in de Bonnenpolder. Dit in tegenstelling tot 
de vorige grondeigenaren, de Erven van Rijckevorsel, waar geen overeenstemming mee kon 
worden bereikt. 

x In het Ontwikkelplan is een natuurbegraafplaats als ongewenste functie benoemd. Bij het 
opstellen van het Ontwikkelplan is aangenomen dat voor dit type begraafplaats een besloten 
boomgaard nodig is die niet aanwezig is in het open polderlandschap van Oranjebonnen. Er 
is in het Ontwikkelplan niet aangegeven dat natuurbegraven op zich ongewenst is. Er is 
binnen de gemeente geen beleid om natuurbegraven als vorm van begraven af te wijzen. 

1.3 Participatie 

1.3.1 Gezamenlijk proces….  
Door drie initiatiefnemers is nu een voorstel gedaan. Deze partijen zijn: Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap en Natuurbegraven Nederland B.V. en Vereniging Natuurmonumenten. Het voorstel is 
beschreven in “Plan Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder” van 1 december 2017. Daarin 
presenteren de drie partijen een landschappelijke visie op de ontwikkeling van natuur in de polder. 
De visie geeft aan dat zij in en om de Bonnenpolder 128 hectare natuur willen maken waarin kan 
worden gerecreëerd. In een deel van het gebied willen de partijen de mogelijkheid voor 
natuurbegraven. 
 
Gedurende 2016 is de samenwerking tussen de drie partijen vormgegeven. Zij hebben vervolgens in 
2017 gewerkt aan het opstellen van het voorstel. In september tot en met november 2017 
organiseerde de initiatiefnemers verschillende avonden waarin ondernemers en bewoners wensen 
en ideeën hebben ingebracht. Ook de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Westland, provincie 
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Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland zijn daarbij aanwezig geweest. Samen met 
West8 hebben de initiatiefnemers alle belangen, wensen en ideeën samengevoegd tot het voorstel 
dat zij in december 2017 aan de gemeente hebben aangeboden. 

1.3.2 …..en ook verschillende meningen 
Het is duidelijk dat natuurbegraven leidt tot veel discussie. Het roept allerlei emoties op. Soms over 
het begraven zelf (“dat doe je op een begraafplaats en niet in de polder”) of de veronderstelde 
effecten (“het grondwater raakt besmet”). Ook worden er vraagtekens gezet bij het gebruik (“daar ga 
ik niet met mijn kinderen wandelen”). Daarnaast zijn er mensen die natuurontwikkeling met 
natuurbegraven wel een passende invulling vinden voor de Bonnenpolder. Of die natuurbegraven 
een mooie en waardevolle manier van begraven vinden en een plek kan krijgen in de polder. 
 
In het planproces tot nu toe is getracht ieder die dat wilde ruimte te geven om mee te doen en te 
denken in het planproces. De initiatiefnemer heeft werkateliers en openbare informatie-avonden 
georganiseerd (zie hierboven). Daarnaast zijn er diverse excursies georganiseerd naar bestaande 
natuurbegraafplaatsen. De Gebiedscommissie heeft openbare vergaderingen gehouden om het 
proces toe te lichten en inzicht te geven in haar rol daarin. In januari/februari 2018 hebben 2.000 
inwoners van Hoek van Holland de mogelijkheid gekregen via een digitale enquête een mening te 
geven over het opgestelde plan. 

1.4 Planbeoordeling 

1.4.1 Wat wordt beoordeeld? 
NBN heeft zich in april 2016 bij het project Oranjebonnen gemeld met een idee natuurontwikkeling 
met natuurbegraven. De gemeente heeft ervoor gekozen de initiatiefnemer te vragen samen met 
andere stakeholders1 een plan op hoofdlijnen te laten maken. 
 
Het plan dat de initiatiefnemers hebben aangeboden is een landschappelijke visie. Het geeft 
antwoord op vele vragen maar niet op alle vragen. Met name technische aspecten zijn nog niet 
onderzocht; die volgen als eventueel besloten wordt de visie op te nemen in het bestemmingsplan. 
Op dat moment kan dus een toets worden gedaan of de uitwerking van de visie voldoet aan de wet- 
en regelgeving die gesteld wordt aan een dergelijke ontwikkeling. Als de onderzoeken uitwijzen dat 
de uitwerking niet voldoet, dan moet het plan aangepast worden of de initiatiefnemer kan besluiten 
toch niet door te gaan. Als de onderzoeken laten zien dat het plan wel past, dan kan dit verwerkt 
worden in het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen. Vervolgens volgt de reguliere procedure 
voor het vaststellen van het bestemmingsplan met de mogelijkheid van belanghebbenden om 
zienswijzen en eventueel beroep in te dienen. 
 
De beoordeling, die in deze notitie is opgenomen, richt zich op de vraag of de landschappelijke visie 
past bij de ambities en doelstellingen die de gemeente voor Oranjebonnen heeft vastgelegd? 

1.4.2 Kaders en doelstellingen 
De basis voor de beoordeling zijn de vastgestelde beleidsdocumenten: het Ambitiedocument 
Oranjebonnen en Ontwikkelplan Oranjebonnen. Deze documenten geven de kaders aan voor 

                                                      
1 Ontwikkelplan Oranjebonnen blz 5: “Toekomstbestendige invulling Oranjebonnen is een gedeelde 
verantwoordelijkheid”  
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verandering van het huidige agrarische karakter van Oranjebonnen naar gemengd agrarisch en 
recreatief gebruik. Uitgangspunt is dat beide polders in Oranjebonnen zullen gaan veranderen en 
niet meer blijven zoals ze nu zijn.  
 
Ter uitvoering van de kaders zijn enkele doelstellingen vastgelegd: 
x vergroten van de groenbeleving 
x versterken van de biodiversiteit 
x versterken van (agrarisch) ondernemerschap 
x realiseren van een sterk imago voor Oranjebonnen 
 
Per doelstelling is een beoordeling op de visie gegeven. 

1.4.3 Grenzen 
De gemeentelijke opgave zoals die in het Ambitiedocument en Ontwikkelplan is vastgelegd gaat 
verder dan de Bonnenpolder. Het project Oranjebonnen omvat zowel de Bonnenpolder als de 
Oranjebuitenpolder. De Oranjebonnen heeft een omvang van ongeveer 478 hectare. In de 
Oranjebuitenpolder is dit circa 258 hectare, in de Bonnenpolder circa 220 hectare.  
 
De visie gaat vooral over de Bonnenpolder en daarbinnen over het deel dat gekocht is van de Erven 
van Rijckevorsel2; in totaal 128 hectare. Een klein deel van die eigendommen ligt in de 
Oranjebuitenpolder en er is een stukje eigendom aan de noordkant van het Staelduinsebos; een deel 
van de Papedijk. In totaal ligt 118 hectare in de Bonnenpolder, 6 hectare in de Oranjebuitenpolder en 
4 hectare buiten Oranjebonnen. Ongeveer 102 hectare van de Bonnenpolder is in eigendom van 
andere eigenaren. 

                                                      
2 Ontbindende voorwaarde: wijziging bestemming 

Afbeelding 1 Overzicht eigendommen initiatiefnemers 
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1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 is eerst een korte beschrijving opgenomen van de landschappelijke visie. Daarna 
volgt in hoofdstuk 4 de beoordeling zelf. Per doelstelling van het project Oranjebonnen is 
aangegeven wat er in de visie staat en hoe dat wel of niet aansluit bij de kaders. De conclusie en het 
advies volgen in hoofdstuk 5. 
 
Verder hebben wij verschillende documenten als bijlagen opgenomen. De visie zelf is toegevoegd. 
Daarnaast een notitie met antwoorden op vragen die het gemeentelijk projectteam voorafgaand aan 
de beoordeling aan de initiatiefnemers hebben gesteld. Deze antwoorden hebben wij ook 
meegenomen in de beoordeling. 
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2 Visie natuurontwikkeling Bonnenpolder3 

2.1 Beschrijving visie 
Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in de Bonnenpolder 128 ha natuur te 
realiseren met ruime mogelijkheden voor recreatie, waarbij een deel van het nieuwe natuurgebied 
wordt bestemd voor natuurbegraven. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat nu een plan is gemaakt 
dat de open polder behoudt voor de toekomst en dat bovendien financieel haalbaar is. 
 
Het Staelduinse bos krijgt een flinke uitbreiding. Dit wordt op dezelfde hoogte gebracht als de rest 
van het bos om natuurbegraven mogelijk te maken. Natuurbegraven wordt gerealiseerd in het 
nieuwe gedeelte van het Staelduinse Bos en daarnaast in de oude dijk rond de Lange Bonnen. 
Hiervoor is ophoging in deze delen van het gebied nodig. Er zijn tijdens het ontwerpproces meerdere 
locaties voor natuurbegraven overwogen. De nu gekozen locatie scoorde volgens de initiatiefnemers 
het beste vanwege de ontsluiting (minste overlast voor bewoners van verkeer en parkeren) en 
vanwege de uitbreiding van het Staelduinse bos. In het nieuwe gedeelte van het Staelduinse Bos 
wordt een ceremoniegebouw gerealiseerd. Ook het parkeren vindt plaats in dit gedeelte, zowel voor 
recreanten als voor bezoekers van de natuurbegraafplaats. De visie van de initiatiefnemers is 
samengevat in onderstaande visiekaart. 

                                                      
3 Zie ook Bijlage 1 Plan Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder, 1 december 2017 

Afbeelding 2 Landschappelijke visie van initiatiefnemers 
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2.2 Natuurbegraven 
NBN wil op 30 hectare natuur de mogelijkheid krijgen om te kunnen begraven. Binnen die 30 hectare 
worden maximaal 10.000 graven gerealiseerd. Naast graven bestaat de natuurbegraafplaats uit 
natuurgebied, wandel- en onderhoudspaden, ontsluitingsweg, parkeerterrein en ceremoniegebouw. 
NBN verwacht dat de graven binnen een periode van ca. 30-40 jaar gebruikt gaan worden. Een plek 
op een natuurbegraafplaats is eeuwigdurend. De plek blijft altijd natuur. Net als andere 
natuurgebieden is de begraafplaats vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Na de 
laatste begrafenis neemt Het Zuid-Hollands Landschap het beheer van het natuurgebied over. 

2.3 Verbeeldingen 
Impressies nieuwe situatie (bron: Plan Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder, 1 december 2017). 
 
 
 

 
Afbeelding 3 Overzichtsfoto huidige situatie 
 
 
 

 
Afbeelding 4 Overzichtsfoto impressie nieuwe situatie 
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Afbeelding 5 Impressie nieuwe situatie (Bonnenweg richting Staelduinse Bos) 
 
 
 

 
Afbeelding 6 Impressie duinbos (uitbreiding Staelduinsebos) 
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3 Beoordeling 

3.1 Doelstelling: vergroten groenbeleving 

3.1.1 Verbinding met andere groengebieden 
In het Ambitiedocument is Oranjebonnen aangeduid als een groene schakel tussen de duinen (kust) 
en Midden Delfland (zie afbeelding 7). Dit betekent dat naast het gebied zelf, ook de (verbetering 
van) verbindingen daar naartoe van belang zijn. De visie wil het Staelduinse Bos en een groot deel 
van de Bonnenpolder als één natuurgebied inrichten. Met verbindingen tussen en naar de andere 
recreatiegebieden. Dit is een enorme kans voor het creëren en in standhouden van een duurzame 
open groene recreatieve verbinding tussen het Midden Delfland en de kust. Tegelijkertijd wordt 
vanuit cultuurhistorisch perspectief een zeer waardevolle landschappelijke eenheid grotendeels in 
oorspronkelijke vorm behouden: de haakwal en de polder. In het huidige landschap zijn dit twee 
waardevolle elementen. 
 

 
Afbeelding 7 Schakel duin-Midden Delfland 
 
Het Zuid-Hollands Landschap geeft aan beoogd beheerder te zijn voor de Hoekse Bosjes; een 
gebied dat aansluit op de Bonnenpolder. De visie geeft niet aan op welke manier de rol van 
beheerder positief kan uitwerken op het verbeteren van de verbinding van de Hoekse Bosjes met de 
Bonnenpolder. In een eventuele vervolgfase is het wenselijk dit nader uit te werken om de bijdrage 
aan de versterking van de groene schakel vast te leggen. 

3.1.2 Toegankelijkheid gebied 
Er ligt nu een grote kans om de verbetering van de toegankelijkheid voor recreanten in de 
Bonnenpolder voor lange tijd vast te leggen. De ambitie die de initiatiefnemers hebben is om natuur 
te realiseren met ruime mogelijkheden voor recreatie. Dit sluit aan bij de doelstelling die in het 
Ambitiedocument is vastgelegd om de groenbeleving te vergroten door:  

- aanleggen aantrekkelijk recreatief netwerk 
- verbeteren toegankelijkheid voor recreanten 
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- aanleggen goed netwerk van stad/landverbindingen 
- verbeteren verbindingen tussen Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder 

 
In de visie zien we voorstellen terug die hieraan voldoen. De huidige weide- en landbouwgronden 
worden ingericht met wandel- en struinpaden. Ook de nu niet betreedbare Bonnendijk wordt 
toegankelijk gemaakt en het Kerkepad wordt in ere hersteld. In het nieuw te realiseren bos en 
duinenlandschap komt een extra fietspad en worden eveneens wandel- en struinpaden aangelegd.  
 
Het bestaande fietspad (Bonnepad) ten zuiden van het Staelduinse Bos gaat ook gebruikt worden 
als nieuwe ontsluitingsweg naar de parkeerplaats. 
  
De initiatiefnemers willen meewerken aan het autoluw maken van de Bonnenweg4 met alleen 
bestemmingsverkeer. De gemeente is hiermee in staat om de met de provincie afgesproken 
verbetering van een deel van de Bonnenweg op te pakken. De bedoeling is deze geschikt te maken 
voor fietsers, wandelaars en een ruiterpad. Op die manier brengt dat een verbeterde verbinding naar 
de Oranjebuitenpolder weer in beeld bijvoorbeeld door een nieuwe aansluiting tussen Bonnenweg en 
de rotonde Hoekse Baan. 
 
De geschetste voetgangersbrug over De Rel completeert ook de noord-zuidverbinding in het gebied 
tussen Bonnenweg en Staelduinse Bos. Het voorgenomen struinpad langs de oude kreek De Rel 
haakt aan op een verbeterde verbinding met het Nieuwlandse Park (oostkant Bonnenpolder) en met 
het al gerealiseerde struinpad langs de Oude Spui in de Oranjebuitenpolder richting Maassluis. De 
verbrede Rel (zie ook 3.2.2) biedt de mogelijkheid voor waterrecreatie (kanovaren). 
 
Onderdeel van de aankoop is ook een deel van de Papedijk (ten noorden van het Staelduinse Bos). 
Hoewel dit buiten Oranjebonnen valt, is het positief dat de initiatiefnemers deze nu niet toegankelijke 
historische dijk open willen stellen voor recreanten. Op die manier ontstaat ook de mogelijkheid van 
een wandelroute rondom het bos met de uitbreiding. 
 
Een aantal van de hierboven genoemde nieuwe recreatieve routes vallen binnen de maatregelen 
waarvoor de gemeente een provinciale subsidie in 2013 toegekend heeft gekregen. Mocht het tot 
een vervolg komen, dan is het van belang om afspraken over inzet van deze financiële middelen en 
de uitvoering van de routes met de initiatiefnemers vast te leggen (zie ook 3.5.4). 

3.1.3 Openheid 
De gewenste openheid in de Bonnenpolder blijft bestaan. De graslanden voor beweiden en de 
landbouwgronden blijven grotendeels in dezelfde vorm behouden. De vegetatie zal wel veranderen 
naar velden met kruidenrijk grasland en bloemrijke akkers. Dit tast het huidige weidse uitzicht niet 
aan. 
 
De Bonnendijk is al een in hoogte afwijkend deel in de polder. De verbreding daarvan heeft geen 
invloed op de openheid van het gebied zelf. Aangezien het een dijk is met cultuurhistorie en 
archeologische waarde, is nader archeologisch onderzoek naar het voorkomen van afbreuk of 
versterking nog wel van belang. 

                                                      
4 De Bonnenweg is grotendeels eigendom van de initiatiefnemers. Het deel tussen de Hoekse Baan en 
Bonnenweg 2 is eigendom van twee andere eigenaren. 
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In het Ambitiedocument wordt heel specifiek ingegaan op de openheid die moet worden behouden in 
het gebied tussen de Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder (afbeelding 8). Deze plek valt buiten de 
grens van de visie en heeft op die openheid dus geen invloed. 
 
De omvorming van de landbouwgronden naar kruidenrijk 
grasland en bloemrijke akkers mag niet koste gaat van 
de kenmerkende slootverkaveling en perceelsindeling. 
Dit is nog niet zo specifiek bevestigd of terug te vinden in 
de visie.  
 
De uitbreiding van het Staelduinse bos naar de polder, 
schuurt met de overweging om geen besloten 
boomgaard in de polder aanwezig te laten zijn. Dat is op te 
vatten als richtlijn om geen bomen toe te voegen aan de 
polder. Deze uitbreiding van het Staelduinse Bos doet 
dat wel. Ook zal op de plek van de uitbreiding van het 
bos de kenmerkende ontginningsgeschiedenis (sloten, 
percelen) verdwijnen. 

3.1.4 Grootschaligheid 
Een ander punt is dat de toevoeging van bos en de verbreding van de Bonnendijk een grote ingreep 
is in de Bonnenpolder. In omvang kan het worden geduid als een grootschalige verandering. Het 
Ontwikkelplan geeft weliswaar niet expliciet aan dat grootschalige veranderingen niet mogelijk zijn, 
maar enkele grootschalige functies zijn wel als ongewenst geduid: bungalowvakantiepark, luxe 
camping en veehouderij. Daarbij is benoemd dat deze functies niet aantoonbaar bijdragen aan de 
doelstellingen voor Oranjebonnen. In dit geval is sprake van een in omvang grootschalige 
natuurontwikkeling binnen een specifiek deel van Oranjebonnen. 

3.1.5 Cultuurhistorie 
Cultuurhistorisch gezien is de relatie die wordt gezocht met het Staelduinsebos sterk; het bos krijgt 
met de uitbreiding een groter aandeel in het gebied. Er ontstaat een mogelijkheid om het verhaal 
over het indertijd als productiebos aangelegde landschap nog beter te beleven. De aanleg van het 
duinenlandschap behoudt het beeld van de haakwallen die in vroeger tijden het achterland tegen het 
water beschermden. Ook is benoemd dat Bonnenweg 50 hergebruikt gaat worden. Dat sluit aan bij 
de gemeentelijke wens om cultuurhistorische bebouwing te behouden. 
 
Niettemin is de samenhang tussen de verschillende cultuurhistorische elementen nog te los en 
daarmee ook nog te los van de rest van Oranjebonnen. Concreet is voor een eventueel vervolg een 
integrale uitwerking nodig om die elementen interessant te maken voor de recreant: 

- militaire historie/Atlantikwall 
- gebruik Bonnenhoeve 50 
- natuurbeleving Staelduinsebos/uitbreiding 
- nieuwe recreatieve routes (zoals Kerkepad) 
- zichtbare landschapshistorie (kenmerkende smalle strokenverkaveling en slotenpatroon) 

Afbeelding 8 Uitsnede Ambitiekaart 
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3.2 Doelstelling: versterken biodiversiteit 

3.2.1 Flora en fauna 
Het huidige landschap is vooral in gebruik als weidegrond en akkerbouwgrond. De biodiversiteit 
zoals die nu zal worden aangetroffen, hoort bij dit agrarische gebruik. De verwachting is dat door de 
omvorming van de Bonnenpolder naar natuur, de biodiversiteit zal toenemen. Er ontstaat namelijk 
een gevarieerder landschap dan nu. Meer en andere soorten flora en fauna in het gebied dragen bij 
aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onderdeel van het bestemmingsplan is dat de 
initiatiefnemer aannemelijk maakt dat de voorgenomen ontwikkelingen geen negatieve effecten op 
bestaande flora en fauna hebben. 
 
De verwachting is dat door de uitbreiding van het Staelduinse Bos grondwater langer in het gebied 
wordt vastgehouden en verdroging van het bos wordt tegengegaan. Dit is op zich een waardevolle 
verbetering in het gebied. Hydrologisch onderzoek zal moeten aantonen dat dit effect ook 
daadwerkelijk zal optreden (zie ook Water). 

3.2.2 Water 
Het is duidelijk dat de uitvoering van de visie gevolgen heeft voor het aanwezige water in de 
Bonnenpolder. De uitbreiding van het Staelduinse bos wordt op dezelfde hoogte gebracht als het 
bestaande bos, zodat er een situatie ontstaat waar de grondwaterstand geschikt is voor 
natuurbegraven. Datzelfde geldt voor de beoogde locatie langs de oude dijk. Ook hier zal sprake zijn 
van ophoging. 
 
Naast natuurbegraven is het de wens om de rest van de polders in te richten als natuurgebied 
bestaande uit kruidenrijk grasland en bloemrijke akkers. Daarnaast is het de wens om de bestaande 
Rel te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers. 
 
Gemeente en Hoogheemraadschap van Delfland hebben beiden een verantwoordelijkheid voor 
water. Gezamenlijk is gekeken naar de effecten van de visie daarop. Aan bod komen: 

x oppervlaktewater 
x grondwater 
x waterkwaliteit 
x overig 

 
Oppervlaktewater 
Het voorgestelde gebied voor natuurbegraven ligt in de Bonnenpolder. Door de Polder loopt een 
hoofdwatergang, de Rel, die water afvoert naar het Oranjekanaal. De Rel heeft ook een rol in afvoer 
van overtollig water uit de kassengebieden Krimsloot en Haakweg. Uit recente analyses van het 
Hoogheemraadschap is gebleken dat wanneer gebruik gemaakt wordt van alle ruimtelijke 
mogelijkheden voor toename van verharding in het kassengebied, de huidige afvoermogelijkheden 
niet langer voldoen. Dit met name omdat in de toekomst door klimaatveranderingen extreme buien 
zullen toenemen. 
 
De Lange Bonnen zijn ingepolderd in 1718. Destijds zijn langgerekte sloten tussen de smalle 
percelen aangelegd. Deze oorspronkelijke verkaveling is nog steeds zichtbaar. De sloten in de 
Lange Bonnen hebben een eigen aan- en afvoer. Een stuw en gemaal in de noord-oosthoek van het 
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gebied zorgt voor afwatering van het gebied. De Korte Bonnen werden ingepolderd in 1778. Het 
watersysteem is weergegeven in afbeelding 9. Binnen peilvak XIV bevinden zich nog enkele 
onderbemalingen (peil NAP -0,58 m tot NAP -0,70 m). 
 
Door de ophogingen zullen mogelijk meerdere van de historische sloten worden gedempt. Het 
Hoogheemraadschap hanteert het uitgangspunt dat de kans op wateroverlast als gevolg van 
ruimtelijke ontwikkelingen niet mag toenemen en de structuur van het watersysteem niet mag 
verslechteren. Het beleid is dat gedempt water vervangen moet worden door nieuw gegraven water 
in principe in hetzelfde peilgebied. 
 
Daarnaast gaat de visie uit van verbreding van de bestaande Rel. Deze voorgestelde verbreding kan 
dan niet zonder meer dienen als invulling van de door het project ontstane wateropgave, aangezien 
deze in een ander peilgebied ligt. Daarnaast ligt er nog de toekomstige wateropgave voor het 
afvoeren van water uit het kassengebied. Hiervoor is verbreding van de Rel wenselijk. 
 

 
Afbeelding 9 Peilgebieden rondom het plangebied natuurontwikkeling 
 
Naast het dempen van water zorgt de visie ook voor extra verharding ten gevolge van de aanleg van 
wegen, parkeerplaatsen en het ceremoniegebouw. De gevolgen van de toename aan verharding op 
het verlies aan waterbergend vermogen zal ook gecompenseerd moeten worden. Als laatste zorgt de 
ophoging voor verlies van berging van oppervlaktewater op het maaiveld in de polder. Ook dit kan 
leiden tot een compensatieopgave. 
 
De invulling van de watercompensatie zal in lijn moeten zijn met de visie uit het gemeentelijk 
waterplan Hoek van Holland. Voor de watercompensatie wordt in eerste instantie naar oplossing in 
open water gekeken. Wanneer dit aantoonbaar niet mogelijk is, kan worden uitgeweken naar 
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alternatieve vormen van waterberging. Vanwege de toekomstige functie van het plangebied (natuur) 
ligt watercompensatie in open water voor de hand. Gezien de verwachte aanpassingen die nodig zijn 
aan het watersysteem dient tijdig overleg gevoerd te worden met het Hoogheemraadschap van 
Delfland en de gemeente Rotterdam. 
 
Grondwater 
De voorgestelde ophoging en de aanpassingen in het oppervlaktewatersysteem zullen invloed 
hebben op de grondwaterstand in de omgeving. Het is noodzakelijk om hier geohydrologisch 
onderzoek naar te doen. 
 
(Grond)waterkwaliteit en natuurbegraven 
In de visie is aangegeven dat natuurbegraven geen impact heeft op het milieu en de waterkwaliteit. 
Daarnaast is benoemd dat door de ophoging op de plekken waar begraven kan worden, voldaan 
wordt aan de eis in de Wet op de Lijkbezorging. Deze eis geeft aan wat de wettelijke grafdiepte ten 
opzichte van de gemiddelde maximale hoogste grondwaterstand moet zijn. Deze opvattingen zijn 
voor nu onvoldoende om te kunnen vaststellen of er inderdaad geen effect van natuurbegraven is op 
de (grond)waterkwaliteit. 
 
(Grond)waterkwaliteit vinden wij een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de natuur-
ontwikkeling; met name het effect van natuurbegraven op de (grond)waterkwaliteit. 
 
Standpunt van de gemeente en het Hoogheemraadschap is dat de (grond)waterkwaliteit in het 
gebied niet mag verslechteren door de plannen. Het is ook één van de lastigste items om te 
beoordelen. Er zijn relatief weinig nieuwe begraafplaatsen in het gebied van het 
Hoogheemraadschap aangelegd. Daarnaast zijn aanwezige begraafplaatsen al dan niet voorzien 
van drainage die soms wel en soms niet zijn aangesloten op het vuilwaterriool of een rechtstreekse 
lozing hebben op de Nieuwe Waterweg. Over de effecten van (natuurbegraven) op de 
(grond)waterkwaliteit zijn verschillende rapporten en onderzoeken gepubliceerd. Daaruit volgt geen 
eenduidig beeld over de effecten. In ieder geval is nagenoeg in alle rapporten benoemd dat 
onderzoek nodig is om voor een specifieke locatie de effecten daar ter plaatse te bepalen. Dat 
specifieke onderzoek is nog niet uitgevoerd. 
 
Voor een eventueel vervolgtraject zullen gemeente en Hoogheemraadschap van de initiatiefnemer 
eisen dat zij gedetailleerd onderzoek uitvoeren naar het effect op de (grond)waterkwaliteit. Het 
Hoogheemraadschap heeft daarvoor al verschillende aandachtspunten en voorwaarden gesteld (zie 
bijlage). Een monitoringprogramma is één van de maatregelen die het Hoogheemraadschap in dit 
kader naar verwachting zal voorschrijven. Over eventuele aanvullende maatregelen om de 
(grond)waterkwaliteit niet te laten verslechteren, kan pas een uitspraak worden gedaan na uitvoering 
van het onderzoek. 
 
Ecologische waterkwaliteit De Rel 
Het Hoogheemraadschap staat positief tegenover het plan om de Rel te verbreden en 
natuurvriendelijk in te richten. Met het juiste ontwerp kan dit een bijdrage leveren aan de opgave 
vanuit de Kaderrichtlijn Water om de ecologische waterkwaliteit in het totale regionale watersysteem 
van Delfland (“de boezem van Delfland”) te verbeteren. Tevens zorgt dit voor het robuuster maken 
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van deze watergang. Een aandachtspunt in het ontwerp is de aansluiting van de natuurvriendelijke 
oever op het Oranjekanaal, zodat vissen kunnen migreren, en de aanwezigheid van een gasleiding. 
 
Overig 
Rioolpersleiding 
De rioolpersleiding langs het Staelduinse Bos ligt direct ten zuiden van het Bonnenpad. Het 
Hoogheemraadschap stelt voorwaarden aan het werken op en nabij deze persleiding en verbiedt 
zonder haar toestemming de aanwezigheid van o.a. bouwwerken, verharding en bomen binnen een 
strook van 5 m ter weerszijden. In de visie zijn bomen ingetekend op en nabij de persleiding en 
waarschijnlijk vindt hier ophoging van het maaiveld plaats. Het begraven van lichamen binnen 5 m 
van de persleiding zal niet toegestaan worden. Het Hoogheemraadschap kan op voorhand niet 
toezeggen dat toestemming wordt gegeven voor de ophoging en het aanbrengen van bomen. 
Onderzoek moet uitwijzen of de veiligheid van de persleiding hiermee geborgd blijft. Daarnaast zal 
een eventuele toename van beheer- en onderhoudskosten ten gevolge van de inrichting op de 
initiatiefnemers worden verhaald.  
 
Waterkering 
Tussen het Staelduinsebos en de Bonnenpolder is (deels) een polderkade aanwezig. De zoeklocatie 
voor natuurbegraven raakt aan deze polderkade en ligt deels in de beschermingszone van de kade. 
Ingrepen in waterkeringen zijn niet zonder meer toegestaan. Hierover zal tijdig overleg met het 
Hoogheemraadschap moeten worden gevoerd. 
 
Ophogen en bodemdaling 
Een specifiek aandachtspunt bij de aanleg van een (natuur)begraafplaats is het realiseren van 
voldoende ontwateringsdiepte voor de graven. Het verlagen van het waterpeil hiervoor is niet 
toegestaan vanwege bodemdaling. Om de benodigde ontwateringsdiepte te bereiken wordt daarom 
een deel van het gebied opgehoogd. Bij het bepalen van de aanleghoogte moet rekening worden 
gehouden met zettingen gedurende de totale levensduur van de begraafplaats. 

3.3 Doelstelling: versterken (agrarisch) ondernemerschap 
De mogelijkheid voor natuurlijk boeren en het gebruik van Bonnenweg 50 als winkel/uitspanning is 
een kans om deze doelstelling te bereiken. De huidige pachters/gebruikers van de weide- en 
landbouwgronden zijn wellicht geïnteresseerd om hier een rol in te spelen. 

3.4 Doelstelling: realiseren sterk imago voor Oranjebonnen 
Hiermee is onder meer bedoeld het project Oranjebonnen zodanig in te richten en uit te voeren dat 
het vertrouwen tussen bewoners, omwonenden en grondeigenaren en de projectorganisatie hersteld 
wordt5. Stakeholders zijn bij het opstellen van de visie door de initiatiefnemers uitgenodigd om mee 
te doen met de ateliers. Een groep van ongeveer 30 bewoners, ondernemers en ambtenaren heeft in 
verschillende sessies toegewerkt naar een voorlopige visie. Tussentijds zijn verschillende openbare 
informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de tussenresultaten zijn gepresenteerd en voor 
iedereen de mogelijkheid bestond om te reageren. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht. Op de 
website www.natuurindebonnen.nl zijn gedurende het participatieproces alle geproduceerde 

                                                      
5 Ambitiedocument Oranjebonnen blz 5 
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documenten uit de ateliers geplaatst zodat iedereen kon meelezen. Het participatieproces is op deze 
manier tot nu toe zorgvuldig doorlopen. 
 
In dit document wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig en volledig mogelijke beoordeling en 
vastlegging daarvan, zodat voor iedereen helder en transparant is hoe het gemeentelijk projectteam 
tot een advies is gekomen. 

3.5 Andere aspecten 

3.5.1 Eigendomssituatie 
Op de visiekaart is een aaneengesloten gebied ingetekend waar nieuwe natuur wordt gemaakt. Dit 
komt niet helemaal overeen met de huidige situatie, omdat niet alle gronden in eigendom van de 

initiatiefnemers zijn (zie arcering). Een 
deel van het natuurbegraven is hierop 
voorzien. NBN heeft aangegeven dat 
grondruil noodzakelijk is. Zij is in gesprek 
met de andere grondeigenaren en die 
gesprekken verlopen naar eigen zeggen 
positief. Mocht het tot een vervolg komen, 
dan zijn de grondruil en eigendom dus 
aandachtspunten.  
 
 
 
 

3.5.2 Verkeer 
De visie beschrijft dat het de voorkeur is het gebied voor de functie natuurbegraven via de Haakweg 
te ontsluiten. Rouwstoet en bezoekers rijden dan aan via de N220 (Maasdijk) of N223 (Hoekse 
Baan) naar de Haakweg. De toegangsweg naar de ontvangstruimte loopt over het bestaande 
fietspad (dat geschikt gemaakt wordt voor autoverkeer) vanaf de Haakweg ter hoogte van de 
aansluiting met de Bonnenweg. Parallel daaraan wordt een nieuw fietspad aangelegd. Parkeren 
vindt plaats in de uitbreiding van het Staelduinse Bos. De visie geeft nog geen antwoord op de vraag 
wat het effect van de toename van verkeerstromen op de omliggende wegen is en hoe precies de 
aansluiting van de nieuwe weg op de Haakweg is. Voor een eventueel bestemmingsplan dient 
hiernaar onderzoek te worden verricht. 

3.5.3 Fasering 
De toezegging is dat bij een onherroepelijk bestemmingsplan het totale natuurgebied in één keer 
wordt gerealiseerd. De fysieke infrastructuur (paden, wegen, ontvangstruimte, watergangen, 
verbreding van de Bonnendijk etc.) is dan binnen een redelijke bouwtijd gereed zodat recreanten hier 
gebruik van kunnen maken. Dat zal voor de gemeente ook een vereiste zijn. De realisatie van 
groenstructuren zal een aanzienlijk langere periode beslaan tot het gewenste eindbeeld is bereikt. Dit 
vraagt om een nadere fasering in bijvoorbeeld een natuurbeheerplan. Hierin kan onder meer worden 
vastgelegd: welke beeld op welk moment waar ontstaat en wat de opeenvolgende (beheer)ingrepen 
zijn. 

Afbeelding 10 Arcering mogelijke grondruil 
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3.5.4 Economische haalbaarheid 
De initiatiefnemers geven in de visie aan dat zij zelf een belangrijk deel van de investeringen zullen 
dragen. Zij stellen dat er voor de natuurbegraafplaats een goede basis is voor een gezonde 
bedrijfsvoering en een dekkende exploitatie. Verder wordt gesteld dat subsidiëring van de provincie 
nodig is. Om dit mogelijk te maken wordt de mogelijkheid onderzocht om het gebied deel te laten 
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. In één van de werkateliers is naar voren gebracht dat 
Natuurbegraven Nederland koper is van alle gronden en zal investeren in de inrichting en het beheer 
van de natuurbegraafplaats. Met Zuid-Holland Landschap worden afspraken gemaakt over 
overname van het beheer van het gehele gebied. De visie stelt ook dat ten behoeve van financiering 
samenwerking wordt gezocht met Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rotterdam. 
Dit laatste is niet verder uitgewerkt of toegelicht. 
 
Zo gesteld geeft de visie in feite aan dat de ontwikkeling voor rekening en risico van de 
initiatiefnemers is maar ook leunt op bijdragen van overheden. Begrotingen van inrichting en 
exploitatie waaruit blijkt welk aandeel die co-financiering in het totaal heeft, ontbreken nog. 
 
Ten aanzien van co-financiering van de kant van de gemeente Rotterdam ligt het voor de hand dat 
gevraagd zal worden de beschikbare subsidie voor de uitvoering van maatregelen uit het 
Ontwikkelplan in te zetten voorzover die in de visie ook zijn opgenomen. Dit betreft het verbreden 
van de Bonnenweg, het herstel van de Bonnendijk, aanleg van het Kerkepad, verbreding van De Rel 
en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het is nog te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. 
Pas na een eventueel positief besluit over de visie, zal hierover het gesprek met de initiatiefnemers 
gevoerd worden waarbij afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst. Dit vraagt overigens 
ook nader inzicht in de investerings- en exploitatiebegroting van deze gehele ontwikkeling. 

3.5.5 Bestemmingsplan 
Als voorbereiding op een eventueel bestemmingsplan is de visie een goed begin. Hieruit volgt 
bijvoorbeeld dat er één bestemming Natuur aan het gehele gebied gegeven kan worden. Daarbinnen 
zijn verschillende functies mogelijk waaronder natuurbegraven, wegen, parkeren, gebouwen. 
Vervolgens kunnen daar specifieke regels voor worden vastgesteld. 
 
Voor een eventueel bestemmingsplan moet nog wel onderzocht worden welke effecten 
natuurontwikkeling en natuurbegraven heeft op verschillende aspecten. Dat zijn onder meer: flora- 
en fauna, water, bodem, archeologie, cultuurhistorie en verkeer/parkeren. Daarnaast vindt een 
beoordeling plaats van aspecten zoals geluid, externe veiligheid (o.a. aanwezige (gas)leidingen) en 
luchtkwaliteit. 
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3.5.6 Natuurnetwerk Nederland 
In de provinciale Visie Ruimte en 
Mobiliteit is een deel van de 
Bonnenpolder aangemerkt als 
strategische reservering natuur. 
Dit betekent dat de provincie kan 
besluiten hier natuur toe te staan 
als compensatie voor plannen 
die elders binnen de provincie tot 
aantasting van te beschermen 
natuurwaarden leiden. De 
initiatiefnemers hebben een 
aanvraag ingediend om deze 
compensatie te laten vervallen 
en het gebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. Tevens is gevraagd ook de andere 
gronden van de visie aan het netwerk toe te voegen (totaal 90 hectare). Een voorstel met deze 
strekking zal aan Provinciale Staten worden voorgelegd nadat het College van B en W zich heeft 
uitgesproken over voorliggend advies voor natuurontwikkeling en natuurbegraven. 

Afbeelding 11 Locatie compensatie natuur Bonnenpolder 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 
1. Het Plan Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder ziet de gemeente als een grote kans om de 

ambitie en doelstellingen die voor Oranjebonnen zijn gesteld, te kunnen realiseren. In de 
Oranjebuitenpolder zijn al verschillende veranderingen gereed. Daar is te zien dat de recreant de 
polder heeft gevonden en intensief gebruik maakt van de nieuwe fiets- en wandelpaden. Het 
geeft aan dat investeren in verbetering van recreatieve routes werkt. Mede om die reden is er 
een groot vertrouwen dat dit effect ook zal plaatsvinden als de routes in de Bonnenpolder 
worden aangelegd. Na vele jaren overleg ligt er nu een visie waarmee die realisatie een stuk 
dichterbij komt. 

 
2. De visie geeft handen en voeten aan het verschieten van kleur: van alleen agrarisch naar 

gemengd recreatief en agrarisch gebruik. Dit recreatieve gebruik wordt met het plan mogelijk 
gemaakt door een groot deel van particulier eigendom in de Bonnenpolder in te richten als 
natuurgebied met agrarisch medegebruik. Een wens die al lang geleden is uitgesproken maar 
(nog) niet tot uitvoering is gekomen. Medewerking van de provincie is nodig om die natuur te 
verankeren in het Natuurnetwerk Nederland en daarmee financiering mogelijk te maken. 

 
3. De natuur krijgt binnen het plan verschillende vormen; kruidenrijke velden, bloemrijke akkers, 

natuurlandbouw, bos en duinen. Daarnaast blijven er agrarische percelen over die in handen zijn 
van de andere eigenaren in de polder. De Bonnenpolder voegt daarmee echt iets unieks toe aan 
de gehele Oranjebonnen. Zeker als werk wordt gemaakt van het herstel en versterking van de 
vele van oorsprong al aanwezige cultuurhistorische elementen in het gebied zoals de 
kazematten, Bonnenweg 50, Bonnendijk en Kerkepad. Ten opzichte van de huidige situatie 
wordt het overall voor recreanten en bezoekers een heel interessant gebied met bijzondere 
plekken. 

 
4. Het open en weidse karakter van de Bonnenpolder blijft grotendeels bestaan. Doordat de 

ophoging voor natuurbegraven tegen de bestaande Bonnendijk is bedacht, ontstaat er geen 
nieuw losstaande ophoging in het gebied. In de uitbreiding van het Staelduinsebos is dat ook het 
geval. De uitbreiding met bos is wel te zien als afwijking op de wens om geen bomen toe te 
voegen aan de polder. Niettemin vinden wij dat dit “nadeel” acceptabel is binnen het geheel van 
de natuurontwikkeling maar het vraagt wel om een hele goede ontwerpuitwerking (zie ook 
conclusie 9) 

 
5. De visie laat zien dat een deel van de Bonnenpolder verandert. In omvang is het een 

grootschalige verandering. In tegenstelling tot de grootschalige functies die in het Ontwikkelplan 
als ongewenst zijn benoemd, draagt deze grote verandering wel bij aan de doelstellingen die we 
voor de transformatie van de Bonnenpolder hebben gesteld. Wij vinden de voorgestelde 
grootschalige verandering daarom niet ongewenst. 

 
6. Duidelijk is dat er discussie is over natuurbegraven in de Bonnenpolder. Deze beoordeling 

probeert zo objectief mogelijk een uitspraak te doen over de toegevoegde waarde van dit 
initiatief voor de toekomst van Oranjebonnen. Er kan echter niet voorbijgegaan worden aan de 
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discussie en de emotie die het initiatief heeft losgemaakt. Daarom is zo goed als mogelijk ruimte 
gegeven om ieders mening te horen en te betrekken. Op verschillende manieren is aan 
belangstellenden hiervoor de kans gegeven (werkateliers, openbare vergaderingen, digitale 
enquête). De visie is naar ons idee tot stand gekomen in samenspraak met een grote groep van 
belangstellenden. Niettemin blijven er voor- en tegenstanders. Mede hierom is voor een 
eventueel vervolg het belangrijk dat de participatie met stakeholders voortgezet wordt. 

 
7. De visie die er nu ligt, geeft aan hoe de natuurbeleving samen kan gaan met recreatie en 

begraven. Dat zijn de meer fysieke effecten van beiden. Daarnaast hoort bij een begraafplaats 
en dus ook bij een natuurbegraafplaats bezinning en verstilling. Dat hoeft naar ons idee niet te 
conflicteren met een natuurgebied. Ook daar zijn er bepaalde plekken waar 
wandelaars/bezoekers even in zichzelf zijn, kunnen reflecteren. Het geheel van beleving van de 
natuur en de plek vanuit deze verschillende gezichtspunten zou meer verklaard en verhelderd 
mogen worden. 

 
8. Het effect van de natuurontwikkeling en zeker die van natuurbegraven is op een aantal punten 

nog onvoldoende in beeld gebracht. Dat past ons inziens ook wel bij de fase waarin het initiatief 
zich bevindt. Gedetailleerde, kostbare, onderzoeken volgen zodra de initiatiefnemer meer 
duidelijkheid heeft over een eventueel vervolg. Bij een vervolg is er dus werk aan de winkel voor 
de initiatiefnemers. (Grond)water, (grond)waterkwaliteit, verkeer, flora- en fauna en 
bodem(kwaliteit) en externe veiligheid zijn belangrijke thema’s die uitwerking vragen. De 
onderzoeken zullen moeten aantonen dat de effecten passen binnen wet- en regelgeving. De 
uitkomsten kunnen ook aanleiding zijn het dan voorliggende plan aan te passen of zelfs te 
besluiten niet verder te gaan.  

 
9. In de werkateliers is aandacht besteed aan de manier waarop over de eeuwen heen het 

landschap van Hoek van Holland is ontstaan. De kwaliteit van dat totale landschap en van de 
Bonnenpolder is benoemd. Met die informatie als achtergrond zijn wensen en ideeën voor de 
Bonnenpolder geïnventariseerd. Vervolgens is de visie opgesteld zoals die er nu. Als er een 
vervolg komt, wordt ook het ontwerp verder uitgewerkt. Wij denken dat het dan goed is om de 
stap tussen hoe dit gedeelte van Hoek van Holland is ontstaan en de landschappelijke visie nog 
eens terug te halen. Op die manier wordt goed duidelijk welke kwaliteiten belangrijk zijn en in de 
uitwerking van een ontwerp nu leidend worden. Een ontwerpvraag is bijvoorbeeld hoe het 
natuurbegraven eruit ziet als je het ontwerpt als uitbreiding van de polder en minder als 
uitbreiding van het bos. Kan het bos dan misschien kleiner of wordt de polder meer onderdeel 
van het bos? 

 
10. De visie bevestigt dat de initiatiefnemer ten opzichte van bestaande natuurbegraafplaatsen een 

ander landschap wil aanbieden. Niet op in bos of op heidegrond maar in polder en duin. Er is op 
die manier meer keuze voor degene die zo begraven wil worden. De visie geeft geen aanleiding 
afwijzend te staan tegenover deze manier van natuurbegraven. 

 
11. Op dit moment staat de financiële haalbaarheid nog niet vast. De financiering zal voor een 

belangrijk deel gedragen worden door private (NBN) en maatschappelijke partijen (Zuid-Hollands 
Landschap en Natuurmonumenten). De (reeds geplande) investeringen van provincie en 
gemeente voor het verbeteren van recreatieve routes en biodiversiteit kunnen daaraan 
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ondersteunend zijn. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap 
voor het eventueel verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Rel en het robuuster maken 
van deze watergang. En is toevoeging aan het Natuurnetwerk Nederland nodig. Nadere 
afspraken over onder meer rolverdeling, investeringen, beheer en risicoverdeling zijn echter nog 
te maken. Het is aan de initiatiefnemers om de economische haalbaarheid aan te tonen. 

4.2 Past de visie bij de doelen Oranjebonnen? 
Vooraf is aangegeven dat de beoordeling zich richt op de vraag of de landschappelijke visie past bij 
de ambities en doelstellingen die de gemeente voor Oranjebonnen heeft vastgelegd? 
 
Op basis van de beoordeling en de hierboven genoemde conclusies stelt het gemeentelijk 
projectteam dat de landschappelijke visie in belangrijke mate aansluit bij de ambities en 
doelstellingen voor de transformatie van Oranjebonnen: 
x De visie biedt de kans het recreatieve gebruik van de polder te intensiveren door recreatieve 

routes aan te leggen, de Bonnenweg te verbeteren, de Bonnendijk te herstellen en De Rel te 
verbreden en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. 

x De verwachting is dat door het realiseren van een flink natuurgebied, de biodiversiteit verder zal 
toenemen en verbeteren. 

x De initiatiefnemers hebben een proces van meedenken en meedoen doorlopen dat aansluit bij 
de wens om samen met belanghebbenden vorm te geven aan de transformatie van 
Oranjebonnen. 

x Tegelijkertijd stellen wij vast dat de gepresenteerde landschappelijke visie een goed beeld geeft 
van de gewenste transformatie die de initiatiefnemers voor de Bonnenpolder voor ogen hebben. 

x Natuurbegraven is een vorm van begraven die de gemeente Rotterdam wil faciliteren. Deze 
vorm is in het gebied aanleiding voor discussie. Wij denken dat doordat natuurbegraven een 
onderdeel wordt van een veel groter natuurgebied er voldoende alternatieven zijn om niet of in 
veel mindere mate met begraven geconfronteerd te worden en toch te kunnen genieten van de 
nieuwe natuur. 

x De initiatiefnemers investeren in belangrijke mate zelf in nieuwe natuur en recreatie. Dit past in 
het huidige klimaat waar overheden terugtreden en ruimte bieden aan private partijen om toe te 
treden. Het is in dit kader wel van belang zekerheid te krijgen over de financiële haalbaarheid én 
inzicht te krijgen in de gevraagde co-financiering (investering en beheer). 

4.3 Advies 
Het advies is in te stemmen met het vervolgen van de planvorming. Daarin wordt de 
landschappelijke visie uitgewerkt in een landschapsontwerp. Het ontwerp wordt vertaald naar een 
ontwerp bestemmingsplan. Voorwaardelijk daarbij zijn de volgende punten voor de initiatiefnemer: 

x Verwerk in het ontwerp de hiervoor genoemde conclusies.  
x Voer in het kader van het op te stellen ontwerpbestemmingsplan onderzoeken uit om te 

bepalen of de effecten van de natuurontwikkeling en met name natuurbegraven binnen de 
wet- en regelgeving en vastgestelde beleidskaders vallen voor onder meer: 

o Water/grondwater 
o Flora en fauna 
o Archeologie 
o Bodem 
o Verkeer/parkeren 
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o Cultuurhistorie 
x Onderbouw de financiële haalbaarheid door investeringskosten, exploitatie- en 

beheerslasten en financiering ervan inzichtelijk te maken 
x Maak duidelijk wat de rolverdeling is tussen de drie partijen in de fase van aanleg en beheer 

en de wijze waarop elk van die partijen bijdragen aan de financiering en exploitatie. 
 
Voordat het advies wordt voorgelegd het College van B en W, zal deze beoordeling voor reactie aan 
de Gebiedscommissie Hoek van Holland worden voorgelegd. 

4.4 Besluitvorming 
De Gebiedscommissie heeft besloten om bewoners te vragen hoe zij tegen de visie aankijken. Dit 
gebeurt met een enquête onder 2.000 inwoners. Beantwoording daarvan was mogelijk tot 4 februari 
2018. Nadat de uitslag van de enquête bekend is (medio/eind februari 2018), zal de 
Gebiedscommissie reageren. Op 8 maart 2018 zal deze beoordeling in de themavergadering van de 
Gebiedscommissie worden toegelicht. De Gebiedscommissie wil op 15 maart 2018 een besluit 
nemen over haar inhoudelijke reactie. De verwachting is dat de Gebiedscommissie begin maart 2018 
een reactie aan het College stuurt. 
 
Het College besluit dan of het plan voor natuurontwikkeling en natuurbegraven mee kan gaan in het 
proces van opstellen van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Oranjebonnen. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal dan verder worden afgerond, wij verwachten dit eind 2018. Zoals 
gebruikelijk komt het ontwerpbestemmingsplan voor advies bij de gebiedscommissie Hoek van 
Holland op de agenda. Daarna zal het College voorgesteld worden het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage te leggen. Op dat moment kan een ieder die dat wil een zienswijze indienen. Mede aan de 
hand daarvan stelt de gemeente een definitief bestemmingsplan op dat ter vaststelling wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Na publicatie van deze vaststelling is het mogelijk als 
belanghebbende nog beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen. Afhankelijk van het verloop 
van een eventuele beroepsprocedure wordt op enig moment het bestemmingsplan onherroepelijk. 
Daarna kan overgegaan worden tot vergunningverlening en realisatie. 
 
 
 


