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Agentschap onroerend erfgoed, een partner

❖ Kader
❖ Wat is onroerend funerair erfgoed? 

❖ Terminologie.

❖ Kwaliteiten van begraafplaatsen.

❖ Bedreigingen voor het funerair erfgoed

❖ Wetgeving
❖ Wat wordt er verwacht van de gemeente?

❖ Wat mag de gemeente verwachten van het 
agentschap onroerend erfgoed?

❖ Beheer van funerair erfgoed

O.L.Vrouwkerk, O.L.Vrouw-Lombeek



Kader

Wat is onroerend funerair erfgoed? 

Sint-Rictrudiskerk, Vleteren (Woesten)



Wat is onroerend funerair erfgoed? 

Het tastbare erfgoed dat 
herinnert aan de dood en de 
doodsbeleving van onze 
voorouders. 

❖ In de kerken

❖ Op de begraafplaatsen (kerkhoven en 
buitenbegraafplaatsen)

Kerk St-Antonius Abt, Herzele (Borsbeke)

≠ immaterieel erfgoed (rituelen)
≠ roerend erfgoed (gedachtenisprentjes, 
rouwkleding, lijkwagens, …)



Wat is onroerend funerair erfgoed? 

Er is geen tijdskader.

❖ Archeologisch erfgoed (ongeveer voor het 
jaar 1000)

❖ Historisch erfgoed (post het jaar 1000)
❖ Bovengronds bewaarde begraafplaatsen

❖ Bewaarde graftekens in kerken en op 
begraafplaatsen

❖ Historische documenten, afbeeldingen, …

O.L.Vrouw- en St-Petruskerkhof, Lochristi (Zaffelare)



Wat is onroerend funerair erfgoed? 

Veel ruimer dan graftekens!

❖ Structurerende delen 
❖ omheiningsmuren, hekkens, poortgebouwen

❖ afscheidshallen, lijkhuis, schuilhuis

❖ paden, perken, concessies

❖ calvarie

❖ Erfgoedelementen
❖ graftekens

❖ bomen en struiken

❖ parkmeubilair

Sint-Lambertuskerkhof, Bertem (Leefdaal) 



De erkenning van onroerend funerair erfgoed is groeiende. 

Kerkbegravingen

❖ Hun waarde wordt algemeen erkend sinds de 
19de eeuw.

❖ Bewaring in het kerkgebouw primeert. 

❖ De overbrenging naar musea is voorbij.

❖ De opstelling op het kerkhof wordt 
afgeraden. 

❖ Er is aandacht voor de bewaringstoestand 
binnen in de kerk en op het kerkhof. 

De Saint-Genois, Inscriptions funéraire et monumentales



De erkenning van onroerend funerair erfgoed is groeiende. 

Buitenbegravingen

❖ 1971-1990, voorzichtige aandacht.
➢ Wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging 

(1971)
➢ Afschaffing van de eeuwigdurende vergunning (50 

jaar)

➢ Oprichting Rijksdienst Monumenten en 
Landschappen (1972)

➢ Oprichting van vzw Epitaaf (1984).

➢ 182 beschermingen

❖ 1990-2005, de aandacht is groeiende 
➢ Studiedag Vlaamse Contactcommissie 

Monumentenzorg (1999)

➢ Oprichting van vzw Grafzerkje (2001)

➢ Decreet op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging (2004)
➢ Introductie van het lokaal funerair erfgoed

➢ 232 beschermingen

M&L 2002, 21.1



De erkenning van onroerend funerair erfgoed is groeiende. 

Buitenbegravingen

❖ 2006-2020, een nieuwe problematiek = nieuwe 
kansen voor het funerair erfgoed.
➢ Pesticidendecreet (2015)

➢ Verbod op gebruik van pesticiden ook op 
begraafplaatsen.

➢ Aandacht voor ecologie en duurzaamheid.

➢ Herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
➢ Ongeveer 170 militaire begraafplaatsen

➢ 110 beschermingen

Silent Spring, 1962



De erkenning van onroerend funerair erfgoed is groeiende. 

Buitenbegravingen

J. Mertens, 2021

❖ ASCE-congres in Gent (2019) 
➢ Gebruik, hergebruik en medegebruik

❖ 2021, vernieuwing van de eeuwigdurende 
concessies
➢Aandacht verschuift naar beheervragen en lokaal

erfgoed. 

➢ Memento Mori I, de begraafplaats als educatieve ruimte 
(T. Ingels, 2017)

➢ Sterven in stijl, status quaestionis van het onderzoeken, 
beschermen en beheren van funerair erfgoed in 
Vlaanderen (J. Mertens, 2020)

➢ De erfgoedwaarden van funerair erfgoed (J. Mertens, 
2021)

➢ Memento Mori II, de begraafplaats in gesprek (T. Ingels / 
L. Destoop, 2021)

➢ Funerair erfgoed, een waardevol onderdeel van je  
begraafplaatsbeheer (november, 2021?)

➢ Help ik heb een kerkhof ! (december 2021?)

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/156/OAOE156-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/10/AKOE010-001.pdf


Terminologie. 

Voor alle duidelijkheid. 



Terminologie. Voor alle duidelijkheid. 

Begraafplaats: elke plek waar 
menselijke resten worden bijgezet 
(begraving en asbijzettingen)

Kerkhof: gewijde plek waar 
menselijke resten worden bijgezet. 
Ontstaan tussen de 7de eeuw en 
1804.

Buitenbegraafplaats: niet-gewijde 
burgerlijke begraafplaatsen 
ontstaan na 1804. Gelegen buiten 
de woonkern.

O.L.Vrouw-kerk, Zwalm (Rozebeke)



Terminologie. Voor alle duidelijkheid. 

Graf: plaats waar de menselijke 
resten worden bijgezet 
(ondergronds of bovengronds voor 
lichamen, urnenvelden, columbaria 
en strooiweiden voor 
crematieresten).

Grafteken: het herdenkingsteken 
dat de plek van de bijzetting 
aanduidt. 
➢ Grafmonument: wordt niet gebruikt om de 

verwarring met een beschermd statuut te 
verhinderen.

Begraafplaats Diepenbeek



De kwaliteiten van funerair 
erfgoed.

Een begraafplaats is zoveel 
meer dan een dodenakker.



Funerair erfgoed, zoveel meer dan een dodenakker.

Primaire functie
❖ Een plaats voor de doden.

Secundaire functie
❖ Een plaats voor de nabestaanden.

Tertiaire functie
❖ Een nieuwe plaats buiten het 

rouwproces.
❖ lichte recreatie

❖ historische en artistieke beleving

❖ trage weg

❖ erfgoed wordt ervaren als vertrouwd en geborgen.



Funerair erfgoed, zoveel meer dan een dodenakker.

❖ Een groenzone en reservoir van 
biodiversiteit.
❖ bijzondere en verschillende biotopen

❖ vluchtplek voor fauna en flora

❖ bewaarplaats voor soms zeldzame 
‘kerkhofblommen’

❖ Een duurzame plek.
❖ ruimer gebruik dan dodenakker

❖ verschillende gebruikersgroepen 

❖ verspreid over het volledige jaar

❖ hergebruik van graftekens en materialen

Oud Kerkhof, Hasselt



Funerair erfgoed, zoveel meer dan een dodenakker.

❖ Een bron voor wetenschappelijk 
onderzoek.
❖ historisch onderzoek

❖ kunsthistorisch onderzoek

❖ heemkundig en familieonderzoek

❖ archeologisch en antropologisch onderzoek

❖ onderzoek naar symbolen, grafrituelen, …

❖ onderzoek naar oude plantensoorten

❖ Continuering van oude beroepen.
❖ herstel van graftekens

❖ onderhoud van begraafplaatsen

Sint-Janskerk,, Haacht (Tildonk)



Funerair erfgoed, zoveel meer dan een dodenakker.

STERVEN IN STIJL, Status Quaestionis
van het onderzoeken, beschermen en 
beheren van funerair erfgoed in 
Vlaanderen

De kwaliteiten van funerair erfgoed 
=

een som van de onderdelen.

https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488


Bedreigingen voor het funerair 
erfgoed.

Onbekend is onbemind.



Bedreigingen voor het funerair erfgoed.

❖ Fysiek verval van graftekens.
❖ Vandalisme en diefstal.

❖ Ruimen van begraafplaatsen, 
graven en graftekens.
❖ zonder voorkennis 

❖ geen (overtuigende) toekomstvisie

❖ vooral graftekens van na 1971 zijn bedreigd

❖ Beperkte kennis over het 
funerair erfgoed.
❖ zowel inhoudelijk als vergelijkend

Sint-Leonarduskerk, Aartselaar



Bedreigingen voor het funerair erfgoed.

❖ Onvolledige bescherming van 
het (lokaal) funerair erfgoed.

❖ Beperkt draagvlak en 
waardering voor het funerair 
erfgoed.

Gent, Sint-Amandsberg



Wetgeving

Wat wordt er van de gemeente 
verwacht ?

Sint-Rictrudiskerk, Vleteren (Woesten)



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

❖ Begraafplaatsen zijn complexe plaatsen.
❖ Primaire functie: begraven van lichamen en bijzetten van crematieassen.

❖ Secundaire functie: rouwruimte voor nabestaanden.

❖ Tertiaire functie: verpozingsruimte, ontspanningsruimte, trage weg, educatieve ruimte, 
natuurontwikkeling, openluchtmuseum, …

❖ Je moet met al die uiteenlopende doelgroepen rekening houden.
❖ Slechts één ervan is erfgoed!

❖ Mensen, natuur, gewoonten, nieuwe rouwvormen, multiculturaliteit, verwachtingen, kunstobjecten …



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

❖Wikken, wegen en creatief beheren is noodzakelijk. 
❖ Bewust en gemotiveerde keuzes maken.

❖ Begraafplaatsbeheer is maatwerk. 
❖ Er is geen blauwdruk die overal kan toegepast worden. 

Publicaties Memento Mori



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Veel verwachtingen zijn wettelijk geregeld maar niet alles!

Een creatief begraafplaatsbeleid is mogelijk én nodig.



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Decreet op de begraafplaatsen en de Lijkbezorging, 2004. 
Mogelijkheden voor een gemeentelijk erfgoedbeleid.

❖ Concessies art. 6-10
❖ de gemeente bepaalt de voorwaarden voor een concessie.

❖ minstens 10 maximaal 50 jaar.

❖ eeuwigdurende concessies kunnen steeds voor 50 jaar gratis verlengd worden (mits niet verwaarloosd = 
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig).

❖ Lokaal funerair erfgoed art. 25 & 26
❖ elke grafteken dat vervalt aan de gemeente moet geëvalueerd worden op de lokaal funeraire waarde.

❖ de gemeente plaatst de lokaal waardevolle graftekens op een lijst en onderhoudt ze 50 jaar.

❖ Genuanceerd begraafplaatsbeheer art. 2 & 5
❖ niet elke begraafplaats moet alle bijzettingsvormen aanbieden. (art. 2)

❖ na sluiting kan een begraafplaats in gebruik blijven voor “die vormen van lijkbezorging waarvoor nog ruimte 
beschikbaar is”. (art. 5) (lees: crematiebijzettingen)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004011633&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016102812


Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, 2004

De (beruchte) lijst van het funeraire erfgoed

❖ Historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde. (art. 46)

❖ Niet beschermd als monument. (art. 46)

❖ De lijst met graven van lokaal historisch belang bevat: (art. 47)
❖ informatie over een eventuele concessie en de begraven personen;

❖ informatie over de bouwfysische toestand;

❖ informatie over het grafteken;

❖ een bondige omschrijving van het lokaal historisch belang;

❖ een foto;

❖ de graven van historisch belang worden ingetekend op een plan van de begraafplaats.

❖ Een afschrift van de bekrachtigde lijst met plan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd 
voor de Monumenten en Landschappen. (art. 48) 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013147.html#H1026142


Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Decreet en Besluit, enkele kanttekeningen

Open wetgeving die de gemeente centraal plaatst.

Doel is een gemeentelijke erfgoedreflex creëren. 

❖ De gemeente bepaalt de inhoud van de historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde 
voor zijn lokaal erfgoed.
➢ Omschrijving van de waarden https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/10/AKOE010-001.pdf

➢ De omschrijving kan verfijnd worden naar de gemeentelijke situatie.

❖ Niets verbiedt je alle graftekens te evalueren, ook die welke nog in concessie zijn. 

❖ Evalueer ook de andere erfgoedelementen.

❖ Het afschrift van de bekrachtigde lijst met plan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor 
de Monumenten en Landschappen. Inventaris.onroerenderfgoed@vlaanderen.be

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/10/AKOE010-001.pdf
mailto:Inventaris.onroerenderfgoed@vlaanderen.be


Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Publicaties door Verbeek M., Provincie Vlaams-Brabant en Onroerend Erfgoed

https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-12/plattelandskerkhoven-draaiboek-20201201.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/10/AKOE010-001.pdf


Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Decreet en Besluit, enkele kanttekeningen

❖ Onderhoud wordt niet omschreven. Dat geeft mogelijkheden:
❖ hergebruik van graven met behoud van het grafteken.

❖ peter- en meterschap.

❖ gradaties in onderhoud van stabiliseren tot piekfijn restaureren.

Diverse vormen van beheer, Brugge, begraafplaats Assebroek



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Maak het funerair erfgoedbeleid een onderdeel van je 
begraafplaatsbeheer.

Maak een totaalvisie op de begraafplaats, 
baken erfgoedzones af, 

kijk niet enkel naar individuele graftekens.



Wat wordt er van de gemeente verwacht? 

Eeuwigdurende concessies vernieuwen in 2021?
De wet op de begraafplaatsen werd afgekondigd op 20 juli 1971. Gemeenten reageerden verschillend:

- stilzwijgende verlenging voor 50 jaar (vervalt in 2021)

- actieve verlenging voor 50 jaar (vervalt in 2021)

- verlenging na laatste bijzetting (vervallen of verlenging van de concessie is reeds gebeurd)

Neem tijd maar wacht niet op Godot. Er is een doorlooptijd van een 2-tal jaar! 
➢ Voldoende tijd om een erfgoedbeleid uit te werken of ten minste op te starten. 

➢ Niemand zegt dat je meteen na een terugname van de concessie het grafteken moeten verwijderen. 

Communicatie = geen boze mails
➢ Kondig de mogelijkheid tot verlenging van de concessie aan via de traditionele aanplakking aan het graf, 

persoonlijke post, via een artikel in het gemeentelijk blad, de sociale media en de gemeentelijke website…

➢ Nuanceer de bekendmaking ‘einde concessie’. Vermeld op de aankondiging duidelijk je toekomstvisie voor het 
grafteken of de evaluatie die zal volgen.  





Wat mag de gemeente 
verwachten van het 
Agentschap onroerend 
erfgoed?

Sint-Rictrudiskerk, Vleteren (Woesten)



Wat doet Onroerend Erfgoed voor jou?

❖ Adviesverlening en premies bij 
beschermd erfgoed.
steeds via jouw erfgoedconsulent

❖ Basispremie: 40% voor graftekens en 
omgevingsaanleg met erfgoedwaarden 
(privébezit)

❖ Verhoogde premies: 60% graftekens en 
omgevingsaanleg met erfgoedwaarden 
❖ op begraafplaatsen in eigendom van de gemeente 

(aanvrager kan zowel de gemeente als de 
concessiehouder zijn)

❖ erkend als ZEN in een goedgekeurd beheersplan

❖ erkend als Open Erfgoed waarbij de 
beheermaatregelen opgenomen zijn in een 
goedgekeurd beheersplan  

Begraafplaats Sint-Truiden



Wat doet Onroerend Erfgoed voor jou?

❖ Begeleiding bij visievorming rond 
niet beschermd erfgoed.
❖ vrijblijvend

❖ gratis

❖ handleidingen

❖ begeleiding op het terrein

Begraafplaats Ziekebeemden Mechelen



Wat doet Onroerend Erfgoed voor jou?

❖ Onderzoeken onroerend erfgoed
❖ Thematisch onderzoek

➢ resultaten worden verwerkt in de online databank. 

➢ https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjec
ten/zoeken

❖ Zoektermen
➢ funeraire constructies

➢ begraafplaatsen
➢ kerkhoven

➢ buitenbegraafplaatsen 

❖ kijk ook bij de aanvullende informatie bij 
parochiekerken
➢ typering van de begraafplaats

➢ duiding van de erfgoedkwaliteiten

➢ richtinggevend voor het lokaal erfgoedbeleid én bij 
beheer van het beschermd erfgoed. 

Sint-Martinuskerkhof, Zottegem (Oombergen) 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken


Wat doet Onroerend Erfgoed voor jou?

❖ Stellen de inventaris van het 
onroerend erfgoed vast

➢ Oost-Vlaanderen is voorzien in 2023. 

➢ West-Vlaanderen is voorzien in 2024.

❖ Beschermen van Vlaams erfgoed
❖ https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidi

ngsobjecten/zoeken

Oudenaarde, begraafplaats Dijkstraat

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken


Wat doet Onroerend Erfgoed voor jou?

❖ Beleidsvoorbereiding / wetgeving

❖ Onroerenderfgoeddecreet van 2013

❖ Onroerenderfgoedbesluit van 2014

❖ Inventarismethodologie van 2015

Riemst (Valmeer)

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023317.html
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1024695.html#H1068372
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025678&datum=&geannoteerd=false&print=false


Erfgoedbeheer.

Drie niveaus
Vijf stappen



Een beheervisie op drie niveaus.

Begraafplaats, Veurne

Ruiselede (Doomkerke) Westrozebeke (Staden)

Wervik (Kruiseke)

Aalst (Stedelijke begraafplaats)

Aalst (Stedelijke begraafplaats)
Dendermonde (Stedelijke 
begraafplaats) Vleteren (Oostvleteren)

Ninove (Stedelijke begraafplaats)
Ingelmunster (gemeentelijke  
begraafplaats)



Een beheervisie op drie niveaus.

Begraafplaats, Tongeren Begraafplaats, Wetteren

Geraarsbergen (Ophasselt) Bonheiden (Rijmenam)



Een beheervisie op drie niveaus.

Begraafplaats, Tongeren

Vraag

Proces

Antwoord



Een beheervisie op drie niveaus.

❖ Een funerair erfgoedbeleid is 
meer dan graftekens 
inventariseren en bewaren.

➢ visie

Kerkhof O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Stekene (Klein Sinaai)



Een beheervisie op drie niveaus.

❖ Een toekomstbeheer houdt 
rekening met én versterkt de 
aanwezige kwaliteiten!

➢ beleid

Kerkhof, Waasmunster (Sombeke)



Een beheervisie op drie niveaus.

❖ Erfgoed is een volwaardig 
onderdeel van de beleving en het 
gebruik van een begraafplaats. 

➢ totaalproject

Grafteken Artan, Koksijde



Een beheervisie op drie niveaus.

Begraafplaats, Tongeren

Visie

Beleid

Totaalproject



Een beheervisie op drie niveaus.

Begraafplaats, Tongeren

De begraafplaatsen
-

De genius loci

Deze begraafplaats
-

De beeldkwaliteit

Dit erfgoedelement
-

Het object

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 

Begraafplaats-

overschrijdend 

Niveau 

Begraafplaats 

specifiek 

Niveau 

Element 

Een vergelijkend onderzoek van alle begraafplaatsen in het werkingsgebied.  
Hoe ga je de verschillende begraafplaatsen beheren? Wat is de sfeer (genius loci) van de verschillende begraafplaatsen? 

Doelstelling: Een prioriteitenplan opstellen. Welke begraafplaats heeft een hoge nood aan een erfgoedreflex en welke niet?  

Een evalueren onderzoek naar het mogelijke beheer van deze bepaalde begraafplaats met een erfgoedreflex.  
Hoe ga je de begraafplaats beheren en het behoud van erfgoed integreren?  

Doelstelling:  

• Bepalen van de beheernoden en erfgoedwaarden van de begraafplaats vanuit een vogelperspectief?  (beeldkwaliteit, 

erfgoedzone).  

• Bepalen van de gulden middenweg tussen begraafplaatsbeheer en funerair erfgoedbeheer.  

 

Een evaluerend onderzoek naar de individuele erfgoedelementen die samen de genius loci, de beeldkwaliteit of erfgoedzone vormen.  
Hoe ga je de erfgoedelementen beheren om de erfgoedkwaliteiten van zowel het element als de begraafplaats te behouden?  

Doelstelling:  

• Bepalen van de erfgoedwaarden van de erfgoedelementen.  

• Bepalen van beheeropties nodig voor het behoud van de erfgoedelementen  

Een bewuste vraagstelling.  

Doelstelling: Bepalen van het toekomstig beheer van de begraafplaats(en) inclusief een erfgoedreflex.  

Niveau 

Vraagstelling 

project 

Niveau 

eindresultaat 

Het proces, de resultaten en de motivatie van de beslissingen worden uitgeschreven.  

Doelstelling: Een uitgeschreven toekomstvisie met concrete actiepunten voor het beheer van de begraafplaats inclusief het funerair erfgoed 



Een beheervisie op drie niveaus.

❖ Begin met het vogelperspectief op de 
begraafplaats:
❖ Hoe voelt de begraafplaats aan? Wat is zijn genius 

loci.

❖ Aandacht voor structuren 

❖ Welke zones van je begraafplaats zijn beeldbepalend 
en waarom?

❖ Waar liggen clusters met erfgoedwaarden? 

❖ Hoe wordt de begraafplaats vandaag gebruikt?

❖ Wat beschouwt de bevolking als waardevol op de 
begraafplaats?

Begraafplaats, Tongeren

❖ kijk vervolgens vanuit een kikkerperspectief
naar de erfgoedelementen.
❖ wat zijn de kwaliteiten van de 

erfgoedelementen? (graftekens, bomen, lijkhuis, 
ommuring, kapellen, enzovoort.)

Durf te kijken in termen van 
erfgoedzones in plaats van 

erfgoedobjecten.

Van begraafplaats naar grafteken. van algemeen naar detail.



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat
 

 

 

 

 

 Erfgoedbeheer 

doelstelling: bepalen van de 

erfgoedwaarden van de 

begraafplaats. 

Begraafplaatsbeheer 

doelstelling: bepalen van het 

toekomstig beheer van de 

begraafplaats. 

Afwegen 

(stap 4) 

Doelstelling: het gewenste 

begraafplaatsbeheer aftoetsen aan het 

erfgoedbeheer en de gulden middenweg 

bepalen. 

Vraagstelling:   

Doelstelling: bepalen van de vragen waarop je een antwoord wil.  

(stap 1) 

Verslag /  visie /  beheersplan 

(Stap 5) 

Doelstelling: neerschrijven van de toekomstvisie en alle nodige acties voor een 

begraafplaatsbeheer met integratie van een funerair erfgoedbeheer. 

 

Registratie van het huidige gebruik 

en beheer van de begraafplaats.  

(stap 2) 

Registratie van de materiële 

feitelijkheid van de begraafplaats.  

(stap 2) 

Toekomstwensen 

• Welk erfgoed bewaren we voor 

de toekomst?  (= waarderen) 

• Welk erfgoedbeheer moeten we 

daarvoor voeren? (= beheren) 

(stap 3) 

Toekomstwensen 

• Wat zijn de beheerwensen voor 

de toekomst? 

• Welke beheeracties moeten  we 

daarvoor nemen?  

(stap 3) 



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ Stel duidelijke vragen.
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Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ Het begraafplaatsbeheer 
én het erfgoedbeheer.



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ Registreer je 
begraafplaats
❖ Hoe gebruik je de 

begraafplaats vandaag?
❖ Hoe beheer je de 

begraafplaats vandaag?
❖ wat staat er vandaag op 

je begraafplaats?



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ Toekomstwensen
❖ Hoe wil je morgen 

beheren?
❖ Wat heb je daarvoor 

nodig?

❖ Wat zijn de 
erfgoedwaarden op
je begraafplaats?

❖ Hoe wil je die gaan 
beheren?



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ weeg je wensen voor het 
toekomstig 
begraafplaatsbeheer af 
tegenover het 
erfgoedonderzoek en het 
erfgoedbeheer. 



Een vijf-stappenplan van vraag tot resultaat

❖ Maak gemotiveerde keuzes 
en verduidelijk ze. 
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 Erfgoedbeheer 

doelstelling: bepalen van de 

erfgoedwaarden van de 

begraafplaats. 

Begraafplaatsbeheer 

doelstelling: bepalen van het 

toekomstig beheer van de 

begraafplaats. 

Afwegen 

(stap 4) 

Doelstelling: het gewenste 

begraafplaatsbeheer aftoetsen aan het 

erfgoedbeheer en de gulden middenweg 

bepalen. 

Vraagstelling:   

Doelstelling: bepalen van de vragen waarop je een antwoord wil.  

(stap 1) 

Verslag /  visie /  beheersplan 

(Stap 5) 

Doelstelling: neerschrijven van de toekomstvisie en alle nodige acties voor een 

begraafplaatsbeheer met integratie van een funerair erfgoedbeheer. 

 

Registratie van het huidige gebruik 

en beheer van de begraafplaats.  

(stap 2) 

Registratie van de materiële 

feitelijkheid van de begraafplaats.  

(stap 2) 

Toekomstwensen 

• Welk erfgoed bewaren we voor 

de toekomst?  (= waarderen) 

• Welk erfgoedbeheer moeten we 

daarvoor voeren? (= beheren) 

(stap 3) 

Toekomstwensen 

• Wat zijn de beheerwensen voor 

de toekomst? 

• Welke beheeracties moeten  we 

daarvoor nemen?  

(stap 3) 



Een toekomst voor funerair erfgoed, enkele tips.

❖Werk met een multidisciplinair team 
❖ Interne experts (groendienst, burgerzaken, onderwijs, 

academie, grafmaker, toerisme, …)
❖ Externe experts (studiebureaus gespecialiseerd in funerair 

erfgoed, landschapsarchitecten, heemkundige kring, 
begrafenisondernemers, …)

❖ Organiseer een gedegen burgerparticipatie doorheen het hele 
project en niet alleen om de resultaten mee te delen. 

❖ Motiveer elke stap.

❖ Communiceer.
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Funerair-erfgoedbeheer.

Een verhaal met vele 
oplossingen.



Een toekomst voor funerair erfgoed.

❖Waardering van de erfgoedelementen in verschillende 
categorieën.

= Beheren in verschillende categorieën.
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Een toekomst voor funerair erfgoed.

❖ Categorie A: uitzonderlijk artistiek 
vormgegeven grafteken en/of een 
belangrijk persoon.

❖ Categorie B: artistiek waardevol 
graf, typevoorbeeld, beeldbepalend.

❖ Categorie C: interessant 
vormgegeven graf, vormt een 
eenheid met andere graftekens, het 
totaalbeeld van de erfgoedzone 
primeert.

❖ Categorie D: noch interessant 
vormgegeven, noch storend 
grafteken, vormt een eenheid met 
de omgevende graftekens, 
continueert het ritme in de
erfgoedzone.

❖ Categorie E: storend grafteken in de 
erfgoedzone.
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➢ Volledige restauratie

➢ Aanvulling van storende lacunes

➢ Conservatie en behoud. Natuurlijk 
verval wordt aanvaard doch 
vertraagd, consolidatiewerken.

➢ Verval wordt aanvaard. 
Verwijderen indien noodzakelijk. 
Vervanging door nieuwe 
graftekens onder voorwaarden. 
(afwijkende hoogte, vastgesteld materiaal, goedkeuring 
college?)

➢ Geen behoud, vervanging  
gewenst door nieuwe grafstenen 
onder voorwaarden. (afwijkende hoogte, 

vastgesteld materiaal, goedkeuring college?)



Een toekomst voor funerair erfgoed.

❖ Peter- en meterschap (onderhoud door scholen, bedrijven, 
instellingen, partijen, verenigingen. Er wordt geen concessie 
betaald aan de gemeente)

❖ Hergebruik (een graf wordt terug in concessie gegeven. Mensen 
worden er terug bijgezet. De gemeente bepaalt de modaliteiten)

❖ Erfgoedzones als strooiweide ipv een afzonderlijke strooiweide. 

❖ Medegebruik. De knekelput inrichten als strooiweide. 
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Kortijk, begraafplaats Meensesteenweg

Mechelen (Heffen)

Bessan (FR), cimetière

Brugge, Begraafplaats Assebroek

Brugge, Begraafplaats Assebroek

London (UK), St-Pancras Gardens, Wikicommons
Clem Rutter, Rochester, Kent. (www.clemrutter.net).

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ClemRutter
http://www.clemrutter.net/


Een toekomst voor funerair erfgoed, zoveel oplossingen.

Onderhoud van funerair erfgoed 
(Monumentenwacht Vlaanderen, 
2010)

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-funerair-erfgoed


Erfgoed is het doorgeven van 
het vuur niet het aanbidden 
van de as. (naar Mahler)



Het vuur samen gaande houden.

Hulp nodig voor je toekomstig 
beheer? 

❖ Kijk ook eens naar de publicatie. ’Inventarisatie, 
beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven 
in Vlaams Brabant’ 

❖ Het Agentschap onroerend erfgoed werkt 
momenteel aan een handleiding voor het beheren 
van funerair erfgoed en een FAQ. 

❖ Klop gerust aan bij de experts en studiebureaus die 
vertrouwd zijn met funerair erfgoed. 

❖ Het Agentschap Onroerend Erfgoed, jouw IOED en 
Monumentenwacht staan ter beschikking.

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/plattelandskerkhoven_BROCHURE_2017_tcm5-100749.pdf
mailto:joeri.mertens@vlaanderen.be
https://www.monumentenwacht.be/


Dank u.

Agentschap onroerend erfgoed

Joeri Mertens

Joeri.mertens@vlaanderen.be

0473 88 18 75

mailto:Joeri.mertens@vlaanderen.be

