
Geachte heer, mevrouw, 

 

Afgelopen jaar hebben we met elkaar hard gewerkt aan een visie op en 

schetsontwerp voor 128 hectare natuur in de Bonnenpolder waarin ook ruimte 

is voor natuurbegraven. Onder leiding van de landschapsarchitecten van West 

8 hebben we in een serie van drie ontwerpateliers en inloopavonden gezorgd 

voor een mooi plan dat past binnen het Ambitiedocument en het Ontwikkelplan 

en waarin de genoemde kansen, wensen en zorgen zoveel mogelijk zijn 

verwerkt. We zijn dan ook blij met het positieve principebesluit van het 

Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders dat we ons plan verder 

uit kunnen werken! 

 

De plannen voor de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder gaan de laatste 

fase in: zij worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan waarover de 

gemeenteraad van Rotterdam eind 2019 zal beslissen. Voor het zover is 

kunnen alle belangstellenden deelnemen aan werksessies georganiseerd door 

de gemeente Rotterdam en de diverse initiatiefnemers om het ontwerp-

bestemmingsplan vorm te geven. We nodigen u graag uit om verder met ons mee 

te denken. Het eerste werkatelier vindt plaats op 4 april. 

 

In de brief waarmee het college de gemeenteraad hierover informeerde hebben 

we de opdracht meegekregen om nogmaals de voorkeurslocatie van 

natuurbegraven tegen het licht te houden. Uitgangspunt daarbij is dat 

natuurbegraven zo min mogelijk ‘zichtbaar’ is en zo min mogelijk overlast 

geeft voor omwonenden.  

 

Daarnaast moeten we antwoord geven op de vragen die er leven over (grond-

)water, (grond-)waterkwaliteit, verkeer en parkeren, flora- en fauna en 

bodemkwaliteit, zettingen en bodemdaling, niet-gesprongen explosieven en 

externe veiligheid. 

 

Het antwoord geven op de technische vragen zal gedaan worden op basis van 

onderzoeken die op dit moment door de gemeente en initiatiefnemers verder 

uitgewerkt worden. 

 

Graag willen we samen met u kijken naar de opdracht om het plan ten aanzien 

van de voorkeurslocatie, zichtbaarheid en overlast nogmaals te bekijken. 

Dit doen we in twee opeenvolgende werkateliers waarin ook andere 

belangstellenden mee kunnen praten over de inhoud van ons plan om de 

Bonnenpolder open en groen te houden. 

 

Het eerste werkatelier zal plaatsvinden op donderdag 4 april van 19.00 – 

21.30 in Lokaal Cultureel Centrum De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van 

Holland.We zouden het fijn vinden als u weer wilt meedenken en hopen u te 

mogen begroeten op 4 april. Graag horen we of u aanwezig zult zijn. 

 

Met vriendelijke groet, namens de drie initiatiefnemers,  

Frank van VlietProcesmanager Natuurontwikkeling Bonnenpolder.  


