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25 maart 2021 
Onderwerp: lezing begraafplaats Dijkweg 
 
Geslaagde zoombijeenkomst over de (natuur)waarden van de begraafplaats Dijkweg in 
Naaldwijk 
 
Op 23 maart hebben 51 mensen deelgenomen aan een digitale lezing over de 
(natuur)waarden op de begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk. 
In een onderzoek tussen half oktober en eind december 2020 is een verrassende 
hoeveelheid soorten gevonden. Zoals enkele zeldzame mossen en korstmossen en de zeer 
zeldzame Rode Lijst (bedreigde flora en fauna)-soort, de roetkluifzwam. Ook het 
goudhaantje, het kleinste vogeltje van Europa, is een bijzondere bezoeker. 
De volgende aantallen zijn op het kerkhof en het Voorhof ontdekt: 
24 soorten bomen en struiken op het kerkhof 
27 soorten bomen en struiken op het Voorhof 
  6 soorten bladmossen 
  3 soorten levermossen 
50 soorten korstmossen 
  9 soorten zwammen 
29 soorten vogels] 
Vooral het grote aantallen korstmossen is typerend voor begraafplaatsen. De grafstenen die 
uit verschillende soorten steen bestaan, zorgen voor een goede groeiplek voor deze soorten. 
Aan zeldzame soorten als kaal leermos en roetkluifzwam is te zien dat het zand waarmee de 
begraafplaats is opgehoogd, afkomstig is uit de duinen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Aad van Uffelen (Natuur-Westland), Hans Toetenel van de 
Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV en door leden van de werkgroep 
Mossen van Natuurlijk Delfland. 
 
De lezing was georganiseerd door Natuurlijk Delfland; Geert van Poelgeest was de gastheer, 
Korrie Korevaart van de stichting Terebinth gaf een toelichting over diverse symbolen op de 
grafstenen en Anna Kreffer van Natuurlijk Delfland gaf een toelichting over het belang van 
mossen en korstmossen op de begraafplaats. 
 
Uiteraard kwamen de meeste aanwezigen uit Westland, maar ook uit andere delen van 
Nederland en zelfs was er een bezoekster uit Zuid-Frankrijk. 
Een raadslid van het CDA vertelde dat hij met het parochiebestuur had gesproken: het 
bestuur had uitgelegd geen geld te hebben voor het onderhoud van het kerkhof. 
 
In het nagesprek typeerde een aanwezige de begraafplaats als een stiltekamer in deze 
hectische tijd. Het is een groene plek waar in versteende centrum van Naaldwijk grote 
behoefte aan is. 
 
Verder is er gesproken over de status van de begraafplaats als gemeentelijk monument. In 
de periode tot die beslissing mag de begraafplaats niet geruimd worden en wordt de plek 
met rust gelaten 
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Als de begraafplaats de status krijgt van gemeentelijk monument, wordt er een stichting 
opgericht om de bescherming handen en voeten te geven; Natuurlijk Delfland is bereid om 
het onderhoud op zich te nemen. 
Ook werden er nog meer ideeën geopperd om het draagvlak voor de bescherming van de 
begraafplaats te vergroten. 
Huub van 't Hart van Natuurlijk Delfland stelde voor om de overledenen tot leven te wekken 
door een beschrijving te maken van de overledenen. Hij gaf een voorbeeld van zijn opa en 
oma Gerrit en Maria Verbeek. Opa Gerrit was een bekende beurtschipper in het Westland. 
Ook was er behoefte aan een kaart waarop te zien is wie waar ligt. Daar kon een positief 
antwoord op worden gegeven, zie https://rkbn.nl/overledenen/ 
Een aanwezige bood spontaan een overlijdenskaart aan uit begin jaren zestig, met een 
levensgeschiedenis. 
Aad van Uffelen kondigde een voortzetting van het natuuronderzoek aan, want de natuur in 
de andere jaargetijden moet nog bekeken worden. 
 
Dus: als je mee wilt doen met het natuuronderzoek, je bent van harte welkom! Denk aan 
vogels, insecten, vleermuizen, inheemse planten zoals grassen, mossen, paddenstoelen. 
Ook willen we meer informatie hebben over de begravenen. Neem contact op met 
medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com 
Er zijn twee verslagen met natuurwaarnemingen te vinden via: 
https://delfland.knnv.nl/publicaties/ (zoek op Dijkweg). 
 
Heel veel informatie over de begraafplaats is al te vinden op https://rkbn.nl/ 
Als je die informatie kan aanvullen? Stuur op!!!!! 
 
En teken de petitie voor behoud van de begraafplaats, https://petities.nl/petitions/behoud-r-k-
begraafplaats-dijkweg-in-naaldwijk?locale=nl 
De stand is nu 846 handtekeningen plus circa 200 papieren handtekeningen, totaal ruim 
1.000 ondertekenaars. 
 
Mocht je ideeën hebben om het draagvlak voor de begraafplaats te versterken? Deze 
ontvangen we graag. 
 
Voor meer informatie:  
Geert van Poelgeest,  
voorzitter Natuurlijk Delfland 
06 – 33 00 1742 
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