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ONDERWERP    
Aanpassing Noorderbegraafplaats 
 
 
Geachte raadsleden, 
  
In het vierde kwartaal 2021 is het college van B&W geïnformeerd over de aanpassingen op 
de Noorder begraafplaats. De opdracht die is gegeven voor het noord- westelijke deel van 
de begraafplaats betreft het realiseren van begraafcapaciteit op veld 11 en veld 20, 
renovatie van meeste toegangspaden en renovatie van het hierbij behorende groen.  
  
Aanleiding  
De aanleiding voor deze aanpassing was in eerste instantie het creëren van 
begraafcapaciteit. Omdat er kansen lagen een ecologische verbinding te maken met de 
begraafplaats en de Hoofdgroenstructuur (HGS) van Westerzicht en de Sloeweg, via twee te 
realiseren projecten Baskensburg en de Gildeweg, ten noorden van de begraafplaats, 
hebben we ervoor gekozen een gefaseerd plan te maken dat groter was dan alleen het 
creëren van begraafcapaciteit. 
  
Opgave groen 
Biodiversiteitsherstel, Klimaatadaptatie en een waardevolle leefomgeving zijn de drie 
opgave waar de gemeente Vlissingen door de klimaatveranderingen voor staat. Groen en 
daarmee bovenal bomen kunnen het middel zijn voor onze opgave! Een gezonde groene 
ruimte staat hierbij centraal en is de basis voor een prettige en bruikbare leefomgeving.  
 
Plan 
De parkeerplaats bij de ingang is een versteende ruimte. De kwaliteit van het groen laat hier 
te wensen over en het hemelwater wordt snel afgevoerd naar het riool. Dit is de basis voor 
de planvorming geweest voor het vergroenen van de parkeerruimte.  
Maar ook de kwaliteit van het groen langs het toegangs- pad die een doorgang vormt naar 
de nieuwe grafvelden laat te wensen over; de paden werden opgedrukt door boomwortels, 
de locatie voelt saai aan en er is voor nabestaande weinig ruimte voor bezinning. Zo bevond 
de locatie, waar machines worden gestald en grond wordt opgeslagen, zich bijna in het 
centrum van het noordelijke begraafgedeelte, in het zicht van de kindergraven. 
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-We gaan daarom de Hoofdgroenstructuur verstevigen en uitbreiden met de juiste 
groeiplaats en boomsoorten, zodat onze bomen, bomen zijn voor de toekomst die ten volle 
hun diensten kunnen uitvoeren zoals het creëren van schaduwplekken, het filteren van 
fijnstof en het vergroten van de biodiversiteit. 
  
-We gaan naast het renoveren van groen, de begraafplaats aantrekkelijker maken met een 
duidelijke padenstructuur en zichtlijnen, bestaande uit zoveel mogelijk het zelfde materiaal, 
maar ook voorzien in omsloten bezinningsruimtes voor nabestaande. 
  
-We gaan onaantrekkelijke (opslag-) plaatsen camoufleren.  
  
Voorbereiding en uitvoering 
Ondanks dat veel van de kwaliteit van het groen onvoldoende was, en ze daarmee de 
natuurfunctie; de diensten die bomen leveren niet ten volle kunnen leveren, worden er ook 
bomen met een voldoende kwaliteit, indien mogelijk verplant maar soms ook gekapt tbv het 
realiseren van een hoogwaardig groenobject voor de toekomst. 
  
De bomen op de begraafplaats zijn over het algemeen onderdeel van een groenobject 
genaamd bosplantsoen. Bomen die op deze locatie gekapt worden zijn niet kapvergunning 
plichtig omdat de ene boom i.v.m. concurrentie wordt verwijderd ten behoeve van de andere 
boom. Toch is hiervoor gekozen omdat er ook bomen moesten wijken binnen het 
bosplantsoen die niet concurreerde. 
  
Natuurlijk heeft er een Quick Scan naar natuurwaarde plaatsgevonden en er was geen 
aanleiding gevonden om een nader onderzoek in te stellen. 
  
Ondanks alle voorbereidingen is de aannemer per abuis toch binnen de inspraak termijn 
begonnen met het kappen van drie bomen. Onze toezichthouder op het groenwerk heeft 
hierop direct het werk stil gelegd.  
 
Communicatie 
De belanghebbenden en bezoekers van de begraafplaats worden door middel van een 
informatiebord op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. 
Tijdens uitvaartplechtigheden zorgt onze aannemer dat de werknemers “uit het zicht” blijven 
en géén geluid maken. 
  
Planning werkzaamheden 
De civiel aannemer is in week 35 gestart met zijn werkzaamheden. Zodra de inspraaktermijn 
van de omgevingsvergunning voorbij is zal ook de groenaannemer zijn werkzaamheden 
hervatten.  
  
Vragen 
We hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de 
aanpassingen op de Noorder begraafplaats. 
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Mocht u echter nog vragen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag.  
 
  
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


