
Peterschap en bruikleen: duurzame opties voor de 
toekomst?



Wie ben ik? 

• Kunsthistorica, 

• Expert funerair erfgoed en begraafplaatsen (Vlaanderen) (beheerplanning, inventarisatie, …)

• Zaakvoerder INTRO Cultuur en Media: theorie en praktijk komen samen, onderzoek en innovatie

• Voorzitter vzw Grafzerkje

• Educatief, academisch en praktijkgericht profiel



Duurzaam 
denken op de 
begraafplaats, 
kan dat? 



Peterschap? 
Bruikleen? 

Peterschap Bruikleen

Contract met peter (vb. vereniging, individu, 
bedrijf, …)

Contract met bruikleennemer (nieuwe 
concessionaris)

Het graf komt niet in hergebruik maar blijft in zijn 
toestand bewaard

Een nieuwe concessionaris neemt het graf in 
hergebruik

Grafteken en inhoud blijven ter plaatse Grafteken blijft ter plaatse, inhoud wordt ontruimd

Epigrafie ongewijzigd Epigrafie mag (onder voorwaarden) aangepast 
worden

Gratis, restauratie door gemeente of peter 
mogelijk, maar verwacht eerder ‘bewaking’

Tegen betaling, restauratie vooraf door gemeente 
of na opname bruikleen door bruikleennemer

Korte termijn, verlenging mogelijk Nieuwe concessie: lange termijn, verlenging 
mogelijk

Begraving of urnenbijzetting niet mogelijk Begraving of urnenbijzetting mogelijk

Meestal peterschap voor kortere termijnen Familiegraf mogelijk: vele jaren in gebruik

Besturen en burgers hebben hier weinig 
bezwaren, geen economisch nut. 

Gemengde gevoelens: kan dit wel? Maar: indien 
geen hergebruik is het graf volledig ten koste van 
de gemeenschap

Geen economisch nut, wel een oproep voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid

Economisch nut is groter (er wordt betaald voor 
bruikleen), ook een maatschappelijke bijdrage 
geleverd



Reglementering nodig

• Aanpassing gemeentelijk reglement: definitie, voorwaarden, welke graven?

• Combinatie peterschap en bruikleen, 

• Kan verre familie ook peterschap opnemen (goedkoper dan concessie verlengen…) 

• Contract met de burger opstellen

• Graven moeten eigendom zijn van de gemeente, vooraleer je ze opnieuw kan 
aanbieden

• Lokale lijst of goedgekeurde denkoefening rond graftekens die je niet op de lijst 
zet, maar wel aan kan bieden (waardevol, maar niet op lokale lijst)

• Je kan het eigendom van iemand anders uiteraard niet in peterschap of 
bruikleen geven

• Geval per geval bekijken: wat kan wel, wat kan niet

• Voorwaarden voor reiniging, restauratie en plaatsen van vaste en losse elementen 
(vb. platen met epigrafie) of beplanting (vb. in een graftuin – welke bloemen en 
planten wel, welke niet)



Argumenten 
voor?

• Graf werd lokaal vervaardigd (lokale kennis die vandaag soms echt 
weg is)

• Vaak lokale steen (vb. blauwe hardsteen), die een andere voetafdruk 
nalaat dan de geïmporteerde granietsoorten, etc. 

• Arbeidsomstandigheden van huidige steenkapperijen ter plaatse zijn 
ons niet bekend: kinderarbeid? Duurzaam ontgonnen, …?

• Graf heeft een historisch verhaal, interessante symboliek, etc. die 
meerwaarde is voor gemeenschap en/of hergebruiker => ook 
immaterieel blijft er iets bewaard

• Grafteken wordt niet afgebroken: materialen gaan niet verloren 
(container)

• Zonder hergebruik is de maatschappelijke kost in feite té groot 
(museaal kostenplaatje) – bovendien komt de begraafplaats tot 
stilstand

• Door gebruik blijft het onderhoud beter gegarandeerd (al houdt het 
ook risico’s in), cfr. Monument een nieuwe functie geven heeft in 
bouwkundig erfgoed ook voorkeur op een monument dat decennia 
tot leegstand wordt veroordeeld



Argumenten 
tegen 

• Elke bruikleennemer brengt eigen tekens en 
epigrafie aan: brengt dus een vorm van schade toe

• ‘Museale’ bewaring denkt vanuit conservatie: 
schade aanbrengen om te hergebruiken is dus in 
vraag te stellen

• Het is het graf van iemand anders, ik voel me daar 
niet goed bij – het aanbieden van een gebruikt 
graf? 

• Stevig stukje communicatiebeleid nodig: informeren 
diensten, burgers, wegnemen van bezorgdheden, 
zorgen dat het ‘zichtbaar’ wordt, …

• Opvolging van restauratie: als ze verkeerd gebeurt, 
is het natuurlijk wel gebeurd en kan het soms niet 
teruggedraaid worden,…

• Bij peterschap: opvolging nodig om nieuwe peters 
te vinden





• Glazen plaat: epigrafie blijft leesbaar

• Graf gereinigd



• Metalen plaat over originele epigrafie



• Plaat in nieuwe blauwe hardsteen (niet vooraan, wel opzij)





• Gedeeltelijke restauratie



• Peterschap met optie bruikleen? 



Wat als het fout 
loopt?



Andere 
mogelijkheden 
om duurzaam 
te werken? 

• Hergebruik van materialen voor het maken van 
nieuwe graftekens (vroeger goed ingeburgerd, 
de voorbije 50 jaar echter in de vergetelheid 
geraakt door omdenken van economische 
modellen)

• Hergebruik van materialen voor herstellingen 
elders op de begraafplaats (vb. oude blauwe 
hardsteen vs. nieuwe blauwe hardsteen, 
kettingen, paaltjes, ….)

• Hergebruik in het kader van inrichting: banken, 
stapstenen, paden, trapjes, boorden, etc. 

• Lapidarium en geven van toelichting: symbolen 
hebben ook nu nog betekenis, …



Graftuin herwaarderen: 
bijen, vlinders, …



• De natuur laten overnemen? 
Verval ook durven aanvaarden? 





Er zijn heel veel mogelijkheden!



Vragen? 


