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DRAAIBOEK VOOR INVENTARISATIE, 
BEHEER EN HERWAARDERING VAN
PLATTELANDSKERKHOVEN IN 
VLAAMS-BRABANT

Dit draaiboek vloeit voort uit een erfgoedproject betreffende de 
plattelandskerkhoven van Wolfsdonk en Langdorp, gelegen te 
Aarschot. Deze kerkhoven zijn bewust gekozen als casussen.  
Met de jaren is wat van de glans verdwenen, onder meer door 
ontgravingen en gebruik van pesticiden (dat tegenwoordig 
verboden is), maar hun karakter is nog intact. Beide landelijke 
kerkhoven verschillen immers op functioneel vlak van 
begraafplaatsen. Ze kennen geen funeraire praktijk van nieuwe 
begraving of asbestemming meer. Zo zijn ze, wat dat betreft, als 
het ware bevroren in de tijd. Er worden geen bijzettingen meer 
gedaan en er is besloten geen graftekens te verwijderen. 

De twee plattelandskerkhoven hebben bovendien een verschillend 
statuut en liggen in een andere context. Enerzijds is het kerkhof 
van Wolfsdonk, meer bepaald de graven en de ommuring, in zijn 
geheel aangeduid als waardevol door de provincie Vlaams-Brabant, 
terwijl de kerkhofsite van Langdorp, samen met de kerk en de 
pastorij, door de Vlaamse overheid beschermd is als monument. 
Anderzijds maakt de funeraire site van Wolfsdonk deel uit van een 
compacte dorpskern, gegroeid aan één straat, waarin zich ook 
kerk, pastorie, school tussen enkele hoeven, herbergen en winkels 
bevonden, terwijl het kerkhof van Langdorp met de pastorie en 
pastorietuin een historische entiteit vormt, verheven gelegen aan 
de hooilanden van de Demervallei. Deze verschillen in statuut en 
ruimtelijke context hebben gevolgen voor de te ondernemen stappen 
in een onderzoeks-, inventarisatie- en herwaarderingstraject. 
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VOORWOORD 

Plattelandskerkhoven vormen uitzonderlijke erfgoedsites. 
Ze zijn drager van diverse materiële sporen die getuigen van 
lokale verledens, funeraire praktijken, kunsthistorische stro-
mingen en inbedding in de ruimtelijke structuur van een dorp 
en landschap. Na decennia van verwaarlozing en/of ontrui-
ming, worden hun landschappelijke en cultuur-historische 
kwaliteiten recent geherwaardeerd. 

De graftekens zijn geen indrukwekkende monumenten.  En 
de ruimtelijke aanleg is vaak moeilijk leesbaar, zeker in ver-
gelijking met stedelijke begraafplaatsen. Toch kunnen platte-
landskerkhoven op een zeer veelzijdige manier bijdragen aan 
de hedendaagse belevingswaarde van begraafplaatsen. Het 
materieel diverse en historisch gelaagde karakter van dit erf-
goed vraagt bovendien om een totaalbenadering door vele 
betrokkenen, zoals lokale overheden, kerkfabrieken, land-
schapszorgers en erfgoedactoren. Een dergelijke samenwer-
king is onontbeerlijk om tot een werkbare en breed gedra-
gen toekomstvisie te komen, met aandacht voor onderzoek, 
inventarisatie, duurzaam beheer en publieksontsluiting. 

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met hen het beheer, 
de studie en de herwaardering van lokaal funerair erfgoed 
stimuleren en ondersteunen. De uitgave van dit draaiboek 
vormt hiervoor niet enkel een begin, maar is ook het resul-
taat van zo’n beleid. 

In 2012 kende de provincie immers een subsidie toe aan een 
historisch project van de kerkfabrieken van Wolfsdonk en 
Langdorp. Het doel ervan was tweeledig. Naast een gron-
dige (kunst)historische studie, landschappelijke analyse en 
inventarisatie van beide plattelandskerkhoven, had het als 
opzet een toekomstvisie voor het kerkhof van Wolfsdonk 
uit te werken, onder de vorm van een herwaarderings- en 
beheerplan. Het project werd gedragen door een team van 
specialisten, afgevaardigden van verantwoordelijke over-
heidsinstanties, erfgoedconsulenten en heemkundigen. 

De praktijkervaringen van dit begeleidingscomité legden de 
basis voor dit draaiboek, waarvan de aanbevelingen even 
goed bruikbaar zijn voor niet rond de kerk gelegen begraaf-
plaatsen. In functie van recente decretale wijzigingen rond 
begraafplaatsbeheer, publicaties rond erfgoedzorg van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en tot voorbeeld strekkende 
lokale projecten is het draaiboek al aan zijn 3de herwerk-
te editie toe. Het heeft oog voor wetgeving, registratie en 
inventarisatie, (kunst)historische studie, landschappelijk be-
heer, immateriële funeraire praktijken, vormen van publiek-
sontsluiting, subsidies en ondersteuning, … Het helpt bij de 
opmaak van een visie waarbij de historische, culturele, religi-
euze en sociale waarden van kerkhoven gekoppeld kunnen 
worden aan hedendaagse meditatieve, ecologische, educa-
tieve en zelfs recreatieve activiteiten. Dit draaiboek wenst 
dan ook alle betrokkenen te begeleiden om funerair erfgoed 
in al zijn lokale diversiteit en eigenheid zinvol te herwaarde-
ren en duurzaam te beheren.

Tom Dehaene,  
Gedeputeerde voor erfgoed 
Provincie Vlaams-Brabant
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Naast het slechts druppelsgewijs toegepaste, meer dan twee 
eeuwen oude verbod op het begraven in de bebouwde 
kom, zorgden de bezorgdheid over de volksgezondheid, de 
goedkopere grondprijs aan de rand van de gemeente en de 
mogelijkheden tot uitbreiding aldaar ervoor dat kerkhoven 
in onbruik raakten ten voordele van begraafplaatsen aan de 
rand van dorpskernen. Ook de druk van ‘koning auto’ deed 
tal van kerkhoven wijken voor parkeerplaatsen die aange-
legd werden tot aan de kerk. Niet zelden beslisten lokale 
overheden vanuit praktische overwegingen kerkhoven te rui-
men of graftekens te verwijderen, hierin gesterkt door een 
context van een desinteresse voor oudere graftekens, een 
gebrek aan onderhoud en een veranderende begraafcultuur. 
Enkele van deze landelijke kerkhoven zijn echter tot op van-
daag (gedeeltelijk) bewaard gebleven.

Ondanks recente tendensen om de ruimtelijke, ecologische 
en cultuur-historische kwaliteiten van plattelandskerkhoven 
te herwaarderen, wordt de erfgoedwaarde van plattelands-
kerkhoven nog steeds onderschat. In vergelijking met het fu-
nerair erfgoed van stedelijke begraafplaatsen, zijn de monu-
mentaliteit van de materiële cultuur en de leesbaarheid van 
de landschappelijke aanleg er immers beperkter. Toch zijn 
dezelfde waarden die stedelijke begraafplaatsen kenmerken, 
terug te vinden op landelijke kerkhoven. Bovendien zijn op 
deze dodenakkers meestal nog de graven van de gehele be-
volking vertegenwoordigd, daar waar op de grote begraaf-
plaatsen enkel de graven van de gegoede klasse resten. Ook 
haast vergeten funeraire praktijken en symboliek, onder an-
dere in de flora, kunnen er beter opgetekend worden. Ge-
zien landelijke kerkhoven meer organisch ingebed zijn in de 
ruimtelijke structuur van een dorp en/of landschap, dragen 
ze ten slotte vaak nog sporen van hun sociale betekenis die 
ruimer was dan dodenherdenking. 

Plattelandskerkhoven vormen vaak 
uitzonderlijke groenzones, stilteplaatsen en 
herdenkingsparken, met diverse materiële 
sporen die getuigen van de lokale geschiedenis 
en de evolutie in funeraire praktijken. 

Jammer genoeg bleek de interesse voor 
dergelijke sites eerder uitzonderlijk, zeker in 
vergelijking met de aandacht die grote, vaak 
stedelijke, begraafplaatsen, zoals die van 
Leuven of Antwerpen, te beurt viel. 

Bovendien stonden ze gedurende lange tijd 
– en soms nog steeds – in de verdrukking. 
Een combinatie van legislatieve en socio-
culturele redenen lag aan de basis van de 
verwaarlozing en/of ontruiming van landelijke 
begraafplaatsen, zeker vanaf midden 20ste 
eeuw. 

ERFGOEDWAARDE
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Plattelandskerkhoven getuigen dus meer van de diversiteit 
aan verschijningsvormen van het funeraire en dragen zo op 
een meer veelzijdige manier bij aan de hedendaagse bele-
vingswaarde van historische rustplaatsen. We overlopen dan 
ook graag de diverse waarden van het funeraire erfgoed: 

HISTORISCHE WAARDE 

Het kerkhof is de ‘ziel’ of ‘spiegel’ van de lokale geschiede-
nis, niet alleen omwille van de daar begraven individuen (ook 
vaak nog de ‘gewone man’), maar ook wegens de historische 
banden tussen kerkhof en ambachtslui, kunstenaars, nijver-
heidstakken of demografie. Bovendien is het een ‘geheugen-
plaats’ voor de veranderende omgang met de dood.

ARCHITECTURALE WAARDE 

Deze waarde omvat zowel de aanleg van de funeraire site 
(paden, muren, poorten, beplanting, …) als de vormgeving 
van graftekens en vloeit voort uit hun materiële aspecten, 
zoals de stijl, de typologie, het materiaalgebruik. De structu-
rerende architectuur en de (gehelen van) graftekens kunnen 
zo getuigen van een fase in de architectuurgeschiedenis.  

ARTISTIEKE WAARDE 

Deze waarde zit vervat in de realisatie van het kerkhof en 
de graftekens, die vanuit hun decoratieve en ambachtelij-
ke kenmerken blijk geven van het artistieke streven en het 
vakmanschap van architecten, kunstenaars, beeldhouwers, 
grafmakers, bronsgieters, … in relatie tot de wensen van op-
drachtgevers.  

STEDENBOUWKUNDIGE EN  
RUIMTELIJK-STRUCTURERENDE WAARDE

Deze waarde komt voor uit de organisch gegroeide of plan-
matige aanleg van het kerkhof en behelst de relatie tussen 

graftekens en andere funeraire elementen op het kerkhof 
zelf (ensemblewaarde) en de verhouding van het kerkhof 
t.o.v. zijn omgeving van kerk en dorpsweefsel (contextwaar-
de). Het ‘urbanisme van het kerkhof’ en zijn verhouding tot 
het landschap, de flora en de dorpsaanleg zijn hierbij veel-
betekenend. Kerkhoven, met hun opvallende, vaak besloten 
vormgeving met een ommuring, omhaging, bomen, toe-
gangsgebouwen, … zijn vaak een focuspunt in de omge-
ving. Het hof van een kerk is in werkelijkheid of potentieel 
een kleine natuuroase: het groen kan zeer divers zijn, rijk 
gestructureerd en/of hoog van leeftijd; de rust of lage mate 
van menselijke verstoring trekt verschillende diersoorten aan.

CULTURELE EN SOCIALE WAARDE 

De erfgoedobjecten op een kerkhof zijn hecht verbonden 
met tijd- en regio-gebonden praktijken en overtuigingen in 
de omgang met de dood. Naast tastbare elementen, zoals 
typische vormen, symbolen, opschriften of decoraties van 
graftekens of sociaal onderscheiden begravingen, is een 
kerkhof ook drager van immateriële componenten. Verhalen, 
tradities, religieuze en andere gebruiken zijn verbonden aan 
de site. Dat de historische tradities en gebruiken nog steeds 

Kruisen in het hoge gras op het kerkhof van Wolfsdonk 

Kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk (Langdorp – Aarschot)
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dynamisch doorleven, wijst op hun functie en betekenis voor 
een dorpsgemeenschap. Een kerkhof behoudt nog steeds 
haar sociale waarde als ontmoeting- en gemeenschapsvor-
mende plek.

ARCHEOLOGISCHE WAARDE

Een site met kerk en kerkhof kan mogelijk ondergrondse 
bouwsporen van een ouder kerkgebouw of graven bevatten; 
bodemresten kunnen er getuigen van funeraire gebruiken 
binnen een sociale, economishe, filosofische context; en ske-
letresten kunnen archiefbronnen toetsen en aanvullen.1

ESTHETISCHE WAARDE

Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de 
waarnemer zintuiglijke schoonheid laat ervaren. Bij kerkho-
ven kunnen zowel de combinaties van kleur, vorm en tex-
tuur van graftekens en hun ordening, als de landschappelijk 
kenmerken van de dodenakker zelf (zichtassen, beplanting, 
ommuring, …) hiertoe bijdragen.

Bij de bepaling van de erfgoedwaarden neem je steeds vol-
gende aspecten in overweging: 

• de zeldzaamheid, herkenbaarheid, historische  
gelaagdheid en representativiteit van funeraire  
erfgoedobjecten;

• het belang van zowel individuele als gehelen van  
graftekens, en van de samenhang tussen funeraire  
elementen (ensemblewerking); 

• de intrinsieke verbondenheid tussen onroerende,  
roerende en immateriële erfgoedaspecten; 

• de nauwe relatie tussen kerkhof en kerk en tot de  
bouwkundige en landschappelijke omgeving  
(contextwaarde).

Voor een uitgebreide toelichting, zie de publicaties ‘Funerair 
erfgoed’ (pp. 17-22) en ‘Afwegingskader’ (pp. 18-24 en 42-
47) en ‘Sterven in stijl’ (pp. 93-98), met op pp. 121-129 meer 
info over de kwaliteiten van het funerair patrimonium.

1  We gaan in deze publicatie niet dieper in op het luik archeologie bij het beheer van begraafplaatsen. Voor meer info over onder meer de verplichting tot opmaak van een archeolo-
gienota en de omgang met menselijke resten bij ontgraving, ruiming en hergebruik van graven, zie ‘Sterven in stijl’ (pp. 100-104 en 107-112).

Kerkhof bij de Sint-Pieterskerk in Langdorp (Aarschot)

In vergelijking met grotere stedelijke 
begraafplaatsen, zijn de graftekens op 
plattelandskerkhoven meestal meer 
representatief op sociaal en demografisch 
vlak. Gezien aan dergelijke kerkhoven 
soms niets meer gewijzigd is, eens ze niet 
meer dienden voor grafbestemming, zijn 
zo goed als alle lagen van de bevolking er 
vertegenwoordigd.  Uit de studie blijkt dat 
de overgrote meerderheid van de graven van 
Wolfsdonk op gewone grond staan, dus zonder 
grafvergunning. Er is vanaf 1913, de datum 
vanaf wanneer de gemeenteraadsbesluiten 
bewaard zijn, slechts één vergunning 
genoteerd, namelijk die van de familie Brems. 

Op het kerkhof van Langdorp dat in 1967 sloot, 
zijn ook maar enkele concessies aangetroffen. 
De sobere graftekens van de ‘gewone man’, 
opgericht vanaf het interbellum, zijn er het 
grootst in aantal. Ze zijn veelal getooid 
met portretfoto’s, grafgiften zoals kruisen 
in ceramiek en votiefbordjes in marbriet. 
Onder meer door hun historische, artistieke 
en culturele waarde, komen ook graven in 
gewone grond, die niet verbonden zijn aan een 
concessie, in aanmerking voor erkenning als 
(boven)lokaal waardevol of voor bescherming 
op (boven)lokaal niveau.

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6219
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
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WETGEVING 
Een (kunst)historisch en landschappelijk onderzoek van de 
kerkhofsite en een uitvoerige inventarisatie van de grafte-
kens en andere funeraire elementen zijn opgelegd aan elk 
lokaal bestuur sinds het decreet op de begraafplaatsen van 
2004. Dit decreet is het voorlopige sluitstuk van een reeks 
van voorschriften, die vanaf het einde van de 18de eeuw een 
omwenteling in de funeraire traditie met zich meebracht. Zo 
werd het verboden om nog langer in kerken te begraven en 
moesten nieuwe begraafplaatsen worden opgericht buiten 
de bebouwde kom. Toch bleven, vooral in landelijke gebie-
den met beperkte woonkernen, kerkhoven bestaan.

ANCIEN RÉGIME

Uit de middeleeuwse heiligenverering ontstond binnen de 
Rooms-katholieke kerk de traditie om te begraven in en rond 
kerkgebouwen en kloosters. De meest gegeerde plek in het 
interieur, voorbehouden aan hoogwaardigheidsbekleders, 
was het hoogkoor, dicht bij het altaar. Hierbij werd het ge-
denkteken niet altijd opgericht op de plaats waar de persoon 
begraven lag. Vooral in grote steden werden de doden in 
meerdere lagen begraven onder de kerkvloer. Bij plaatsge-
brek werden de stoffelijke resten soms samengebracht op 
één plek onder de vloer. Dergelijke concentratie van stoffelij-
ke resten van graven uit de kerk is gevonden bij een archeo-
logische opgraving in 2010 onder de vloer van het schip van 
de kerk van Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien was het uitzicht 
van een kerkhof niet te vergelijken met dat van de huidige 
begraafplaatsen. De hof van de kerk was veelal begroeid met 
gras en beplant met notenbomen. Er waren niet veel duur-
zame gedenktekens te vinden en de stoffelijke resten van 
intensief gebruikte kerkhoven werden geregeld ontruimd en 
met eerbied bijgelegd in het knekelhuis of de knekelput. 

JOZEF II - 1784

De scheefliggende en open kerkvloeren en de onhygiënische 
omstandigheden werden in de periode van de verlichting 
niet langer geduld, waardoor ingrijpende veranderingen in 
de begraafcultuur werden opgelegd. Jozef II bepaalde met 
het decreet van 26 juni 1784 dat het om hygiënische rede-
nen voortaan verboden was om te begraven in kerken en 
op kerkhoven binnen de stadsgrenzen. Van dan af werden 
begraafplaatsen buiten de stadsmuren opgericht. Eén grote 
begraafplaats was voldoende om er de doden van verschil-
lende stadsparochies te begraven. 

De locatie en de omvang werden door de magistraat bepaald 
volgens de ligging en de bevolking van de gemeente. Er werd 
bevolen om de dodenakker te ommuren, een kruis te plaat-
sen en een huis voor de grafmaker te bouwen. Er kon ook 
plaats voorzien worden voor protestanten en joden. De oude 
kerkhoven moesten verkocht worden om met de opbrengst 
de nieuwe “Godsakker” te betalen. Bescheiden woonker-
nen met een beperkte bewoning konden hun doden blijven 
begraven in het dorp. Zo bleven er nog kerkhoven bestaan. 
Bovendien bestond er een grote afkeer tegen dit decreet, 
waardoor het niet overal even strikt werd toegepast. 

NAPOLEON - 1804

Het Napoleontische decreet uit 1804 zette enerzijds het be-
staande beleid verder. Plattelandsgemeenten konden zich 
blijven onttrekken aan de verplichting om buitenbegraaf-
plaatsen aan te leggen en konden op de kerkhoven blijven 
begraven. Anderzijds betekende het decreet een breuk met 
het verleden. Het gaf de gemeente het gezag over de be-
graafplaats, ten nadele van de clerus. Zelfs al is het kerkhof in 
bezit van de kerkfabriek, dan nog heeft de lokale burgerlijke 

NOODZAAK TOT ONDERZOEK 
EN INVENTARISATIE
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overheid het gezag over de begraafplaats: ze organiseert de 
concessies en voert ook het algemene onderhoud uit. Het 
dient wel gezegd dat pas in 1864 de toekenning van het be-
heer van kerkhoven aan de burgerlijke macht definitief werd 
bevestigd door een rechterlijke uitspraak. Bepalend voor het 
uitzicht van onze huidige begraafplaatsen, bleek vooral de 
invoering van het begrip concessie. De aankoop van een 
grafconcessie bood aan particulieren de mogelijkheid om op 
de begraafplaats langdurig een perceel grond te verwerven 
en er een blijvend monument op te richten. Een grafconces-
sie of een vergunning werd aangekocht voor een bepaalde 
periode of voor eeuwig op een begraafplaats naar keuze; 
voor mensen van buiten de gemeente kon dat duurder zijn. 
Daarnaast werd er ook begraven in gewone grond. Dat was 
gratis in de eigen gemeente, maar gold maar voor een be-
perkte tijd.

Deze mogelijkheden bleven decennialang bestaan. Door-
gaans werden op de nieuwe begraafplaatsen de perken met 
de tijdelijke graven op gewone grond omgeven door eeuwig-
durende vergunningen, die meestal opgericht werden op de 
ruimtelijke assen van de begraafplaats en op beeldbepalen-
de plaatsen. De graftekens op de langdurige vergunningen 
waren berekend op een duurzaam bestaan. Het onderhoud 
was geen probleem; er waren tal van hoveniers en steenhou-
wers gevestigd bij nieuwe begraafplaatsen. Bepaalde fami-
lies gaven zelfs een legaat aan de gemeente op voorwaarde 
dat die het grafteken voor altijd zou onderhouden. Zowel 
de aankoop van deze eeuwigdurende vergunningen als de 
oprichting van degelijke graftekens en hun onderhoud waren 
een vorm van investering, gezien de hele familie er vaak voor 
generaties terecht kon.

WET VAN 1971

Vanuit dat oogpunt lijkt de wet op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging van 20 juli 1971 op een contractbreuk. Tal van 
redenen, zoals volle begraafplaatsen en desinteresse voor de 
oude graftekens, gebrek aan onderhoud en een veranderen-
de begraafcultuur leidden tot het van hogerhand beperken 
van de duurtijd van nieuwe concessies tot maximaal 50 jaar 
en tot het omzetten van de eeuwigdurende in 50- jarige ver-
gunningen die kosteloos kunnen worden verlengd. Indien 
graftekens op dergelijke vergunningen verwaarloosd zijn of 
verlengd moeten worden, moet er een jaar lang een kennis-
geving daarvan aan het graf worden gezet. Sinds Napole-
on is de bepaling van kracht dat een grafconcessie met een 
grafteken dat niet onderhouden wordt, terug in bezit van 
de gemeente komt, die dan dat grafteken kan afbreken of 
laten staan. Grafmonumenten waarvan de concessie niet 
verlengd wordt, worden van rechtswege eigendom van de 
gemeente bevoegd over de begraafplaats waar deze graven 
zich bevinden. Vanaf dan kunnen zij vernietigd en geruimd, 
of in hergebruik of peter- en meterschap gegeven worden 
(zie pag. 74). De wet van 1971 versnelde de afbraak van tal 
van interessante graftekens op Belgische begraafplaatsen, 
waardoor er op sommige waardevolle sites letterlijk gaten 
werden geslagen.     

Omwille van de beperkte appreciatie voor  graftekens uit 
de naoorlogse jaren die aanleiding geeft tot ruiming na ver-

loop van de concessie, ontstaat op termijn mogelijk een ver-
tekend beeld over de funeraire productie in deze periode. 
Bij niet- verlenging van de vervallen eeuwigdurende conces-
sies, bestaat bovendien ook het risico dat vele waardevolle 
graftekens zullen geruimd worden, indien er geen visie op 
hun bijdrage aan de erfgoedkwaliteiten van een begraaf-
plaats bestaat. De jaren 2021-2022 zijn voor de graftekens 
op eeuwigdurende concessies cruciale jaren omdat sommige 
gemeenten alle vergunningen dan – 50  jaar na de wet van 
1971 – laten aflopen en hun verlenging aanbieden. Maar dit 
is slecht één interpretatie van de wet van 1971. Vele gemeen-
ten volgen de strekking van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur, namelijk dat men de looptermijn van de 50-jarige 
concessie laat starten vanaf de datum van aankoop. Met an-
dere woorden, een eeuwigdurende concessie, aangegaan 
in 1960 is vervallen in 2010 en had toen kunnen verlengd 
worden voor een nieuwe periode van 50 jaar. Andere ge-
meenten beginnen pas te rekenen vanaf de datum van de 
laatste bijzetting. 

Voor een ruimere behandeling van de ontwikkeling van het 
beleid rond kerkhoven tot einde 20ste eeuw, zie ‘Sterven in 
stijl’ (pp. 20-70), binnen het bredere kader van de evolutie 
van de begraafplaats en de grafkunst. Bekijk ook de Hand-
leiding-funerair-erfgoed van het cultuur- en erfgoedplatform 
BIE (pp. 21-24).

DECREET VAN 2004

In de jaren ’80 van de vorige eeuw groeide het draagvlak 
voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van begraaf-
plaatsen. Sensibiliserende initiatieven leidden ertoe dat ook 
beleidsmatig en structureel maatregelen werden genomen, 
zoals het “decreet op Begraafplaatsen en Lijkbezorging” 
dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in 2004. 
Daarin worden de krijtlijnen uitgezet voor een goed beheer 
van de begraafplaatsen door lokale besturen. Het decreet 
geeft de aanzet tot de erkenning van de waarde en de bete-
kenis van lokaal funerair erfgoed.

In artikel 26 §2 van het decreet van 16 januari 2004 wordt 
gesteld dat elk lokaal bestuur een lijst moet opmaken van 
graftekens van lokaal historisch belang: 

“Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij een 
lijst op van graven met lokaal historisch belang die als kleine 
onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd. De 
graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onder-
houden door de gemeente-overheid. Deze termijn kan worden 
verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het initiatief tot de 
opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of 
haar gemachtigde. Deze lijst wordt bekrachtigd door het college 
van burgemeester en schepenen. De Vlaamse regering bepaalt 
de voorwaarden voor de lijsten van graven met lokaal historisch 
belang.”

Het uitvoeringsbesluit van 14 mei 2004 tot organisatie, in-
richting en beheer van begraafplaatsen en crematoria verdui-
delijkt in hoofdstuk VIII het decreet van 2004 en omschrijft 
wat concreet wordt verwacht van die lijst van graven met 
lokaal historisch belang:

https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004011633&table_name=wet
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013147.html
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013147.html
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“Art. 46. De lijsten van graven met lokaal historisch belang be-
doeld in artikel 26, §2, van het decreet bevatten de graven met 
een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waar-
de die niet beschermd zijn als monument overeenkomstig het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten. 

Art. 47 De lijst met graven van lokaal historisch belang bevat: 1° 
informatie over een eventuele concessie en de begraven perso-
nen; 2° informatie over de bouwfysische toestand; 3° informatie 
over het grafteken; 4° een bondige omschrijving van het lokaal 
historische belang; 5° een foto. De graven van lokaal historisch 
belang worden tevens aangegeven op een plan van de begraaf-
plaats. 

Art. 48. Een afschrift van de bekrachtigde lijst met plan wordt 
bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de monumen-
ten en de landschappen. Graven vermeld op de lijst van graven 
van lokaal historisch belang waarvan het behoud uiteindelijk 
toch van algemeen belang blijkt te zijn en die als zodanig be-
schermd worden als monument, worden op het moment van de 
definitieve bescherming van rechtswege geschrapt van de lijst.“

De omzendbrief van 10 maart 2006 herhaalt in hoofdstuk 
VI nog eens de vrijheid van het college van burgemeester 
en schepenen ten aanzien van de bestemming van de graf-
tekens die eigendom van de gemeente zijn, maar herneemt 
ook dat de gemeente hierbij dient rekening te houden met 
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monu-
menten, stads- en dorpsgezichten, inclusief wat de regeling 
inzake kleine onroerende erfgoedelementen betreft.2 Graven 
die niet in aanmerking komen voor bescherming, kunnen 
toch een functie vervullen binnen de lokale gemeenschap 
als uiting van artistieke inzichten, van een tijdsgeest of als 
economische uitstraling. Dergelijke graven hebben met an-
dere woorden een lokale erfgoedwaarde en vallen onder de 
categorie van de kleine onroerende erfgoedelementen.

Gietijzeren kruisen op het kerkhof van Langdorp

2  Zo stelt het uitvoeringsbesluit van 16/05/2014 bij het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013 dat “het ontgraven van een binnenkerkse begraving of een gesloten begraafplaats 
binnen een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap niet kan worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of van de erkende onroe-
renderfgoedgemeente”. Zie http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties - zoekterm onroerend erfgoed.
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Op de lijst van graftekens van lokaal belang komen in prin-
cipe enkel de graven die na het vervallen en niet verlengen 
van de concessie in gemeentebezit komen. Maar een volledi-
ge lijst van graftekens van lokaal historisch belang is handig 
om, bij het niet verlengen van verlopen vergunningen of bij 
verwaarlozing van graftekens, snel te kunnen reageren. Het 
beheer van de gemeente kan ondersteund worden door ver-
schillende initiatieven, zoals hergebruik en peter- en meter-
schap, en kan in sommige gevallen ook rekenen op subsidies. 
Graftekens die bij het onderzoek naar voor komen als zijnde 
van bovenlokaal belang, komen in aanmerking voor bescher-
ming of erkenning op bovenlokaal niveau, individueel of als 
geheel (zie pag. 67). Graftekens die op Vlaams niveau be-
schermd zijn, komen niet voor op de gemeentelijke lijst maar 
mogen bij de opmaak van een beheerplan voor het kerkhof 
niet uit het oog verloren worden. Voor kerkhoven gelegen in 
beschermde stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorische 
landschappen moet om in aanmerking te komen voor een 
erfgoedpremie wél een inventaris van het funerair erfgoed 
worden opgemaakt. Deze lijst moet dan in het beheerplan 
aangeduid worden als ZEN-erfgoed (zonder economisch 
nut).

Uit die lijst met graven van lokaal historisch belang vloeien 
wel enkele rechtsgevolgen voort. Zo moeten de graven 50 

jaar bewaard en door de gemeenteoverheid onderhouden 
worden (deze termijn is verlengbaar, maar niet noodzakelijk 
opnieuw met 50 jaar). Het decreet bepaalt echter niet hoe 
en met welke graad van bewaring dit onderhoud moet ge-
beuren of wie dit moet bekostigen. Zo kunnen  gemeenten 
beslissen een grafteken zelf te beheren of terug in concessie 
te geven met behoud van het grafteken. Ook betekent het 
opstellen van deze lijst geenszins dat er een meldingsplicht is 
voor het gemeentebestuur telkens als die graven wil ontrui-
men, of dat het ontruimen van een oude begraafplaats ver-
hinderd kan worden. De op de lijst vermelde graven moeten 
in dit laatste geval wel worden overgebracht naar een andere 
begraafplaats. Voor meer kritische bedenkingen bij de uit-
voeringspraktijk van het decreet, zie de publicatie ‘Sterven in 
stijl’ (pp. 80-85).

CONCEPTNOTA 2011

Het beheer van kerkhoven heeft ook een plaats in de ruimere 
denkoefening van de uittekening van een kerkenbeleidsplan 
per gemeente. Deze opdracht, voor het eerst geformuleerd 
in de conceptnota van minister Bourgeois van 24 juni 2011, 
omvat de uitwerking van een overkoepelende langetermijn-
visie, opgesteld door lokale actoren, op de toekomst van alle 
gebouwen die bestemd zijn voor de eredienst. Deze opdracht 
is verder uitgewerkt in de visienota ‘Beleidsmaatregelen voor 
de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaan-
deren’ van juli 2021. Er dient concreet te worden aangege-
ven of een kerkgebouw volledig als parochiekerk in gebruik 
blijft, al dan niet met valorisatie van de erfgoedwaarde, dan 
wel gekozen wordt voor (religieus) medegebruik of (profaan) 
neven- of herbestemming. Hierin is onder meer de verplich-
ting voorzien voor alle lokale besturen om tegen 2025 een 
kerkenbeleidsplan op te maken samen met de eredienstbe-
sturen en de bisschoppelijke overheid, en om dit plan bij de 
start van elke lokale bestuursperiode te actualiseren. 

Het kerkenbeleidsplan is een vereiste voor meerdere vormen 
van financiële ondersteuning. Voor het beheer van of voor 
werkzaamheden of diensten aan of in beschermde monu-
menten die bestemd zijn voor een erkende eredienst, kom 
je met een kerkenbeleidsplan in aanmerking voor verhoog-
de erfgoedpremies van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Het kerkenbeleidsplan wordt nu ook een voorwaarde voor 
de toekenning van subsidies door het Agentschap Binnen-
lands Bestuur. In de visienota is ook voorzien om de Vlaamse 
financiële stimuli beter af te stemmen op de ondersteuning 
van her- en nevenbestemmingsprocessen. Hiervoor zullen 
wijzigingen gebeuren in de subsidieregeling van het Agent-
schap Binnenlands Bestuur voor de niet-beschermde kerken 
en in de regelgeving Onroerend Erfgoed voor de bescherm-
de kerken. Voor de meest actuele info, zie de website van 
PARCUM. 

De visienota bepaalt ook welke elementen minimaal moeten 
worden opgenomen in het kerkenbeleidsplan: 

• een beschrijving van de betrokken gebouwen voor de 
eredienst, o.a. de cultuurhistorische waarde, de architec-
turale mogelijkheden en de bouwfysische toestand; 

• gedocumenteerde informatie over de eigendomstoe-
stand; 

Aan het kerkhof van Langdorp is er haast 
niets meer gewijzigd na de sluiting in 1967. 
Dat levert een unieke momentopname op 
van een funeraire site waarop nagenoeg de 
gehele bevolking is vertegenwoordigd. 

Daardoor bleef ook een uitzonderlijk groot 
aantal gietijzeren kruisen bewaard, ongeveer 
79 exemplaren. Hun stilistische diversiteit 
is bovendien uniek: ze omvat 27 modellen. 
Opmerkelijk is ook dat zowat een derde van 
de kruisen op kindergraven staat. De kruisen 
van de volwassenen zijn traditioneel zwart 
geschilderd, met zilver voor decoratieve 
accenten en figuren; die van de kinderen zijn 
miniatuurversies uitgevoerd in lichtblauw en 
wit. Het is net de spreiding van dit vormelijk 
geheel over het kerkhof dat waardevol is. 

Deze graftekens zorgen, samen met de 
talrijke kruisen in blauwe hardsteen, de 
enkele traditionele houten kruisen, en de 
slanke stèles in blauwe hardsteen voor een 
gevarieerd en open beeld, dat het landelijke 
kerkhof sinds eeuwen typeert. Selectief 
behoud van individuele graftekens binnen 
deze gehelen zou hier enkel afbreuk aan 
doen.

https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.parcum.be/files/Erfgoedadvies/kerkenbeleidsplannen/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/VR_2021_1607_DOC0949_1BIS_Herbestemming_parochiekerken_nota.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/VR_2021_1607_DOC0949_1BIS_Herbestemming_parochiekerken_nota.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/VR_2021_1607_DOC0949_1BIS_Herbestemming_parochiekerken_nota.pdf
https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/premies-en-subsidies
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• de situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving; 

• een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele 
functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de 
eredienst; 

• een inschatting omtrent het toekomstig gebruik van de 
gebouwen voor de eredienst; 

• een analyse van de huidige en te verwachten onder-
houds- en investeringskosten voor behoud, beheer en 
restauratie op korte en middellange termijn; 

• een onderbouwde visie met engagementen omtrent het 
toekomstig gebruik (valorisatie, medegebruik, neven- en 
herbestemming) en functie van de betrokken gebouwen, 
inclusief een plan van aanpak van hoe dit zal worden ge-
realiseerd (onder meer met garanties voor het maximaal 
openstellen van de gebouwen). 

Bij deze onderdelen is het aan te raden om vanuit een inte-
grale benadering voldoende oog te hebben voor de aanwe-
zigheid van kerkhoven rondom de kerken en voor hun on-
derlinge cultuurhistorische, landschappelijke en functionele 
verhouding. Beslissingen betreffende de bestemming van 
kerken hebben immers onlosmakelijk een impact op de erf-
goed- en belevingswaarde van dodenakkers en beïnvloedt 
de inhoudelijke keuzes betreffende renovatie, ruiming, her-
aanleg en valorisatie van (onderdelen) van een funeraire site.

BASISINFORMATIE OVER  
(ONDERDELEN) VAN DE 
KERKHOFSITE    
CENTRALISATIE EN ACTUALISATIE VAN DE GEGEVENS 
VAN HET BEGRAAFPLAATSBEHEER

Alvorens de studie van een begraafplaats aan te vatten, is het 
noodzakelijk om bestaande informatie te bundelen. Het pro-
ject kan aangegrepen worden om over te gaan tot een cen-
tralisatie en actualisering van gegevens van begraafplaatsbe-
heer, met controle op het terrein. Zo ontstaat een duidelijk 
en actueel beeld van de persoons- en administratieve gege-
vens betreffende de begraafplaats. Deze gegevens zijn nood-
zakelijk bij het dagdagelijks beheers- en erfgoedbeleid, en 
voor het uitwerken van een langetermijnsbeheerplan. Deze 
demarche leidt idealiter tot:

• een actueel (landmeters)plan van de begraafplaats (struc-
tuur grafveld), met inmeting van de kerk, de bomen (met 
aanduiding soort en stamomtrek), de beplanting (solitairs 
en massieven), inclusief hoogtemeting (hoogtelijnen en 
hoogtepunten om de 10 cm), bestaande verharding (pa-
denstructuur); met optekening van constructies/meubilair 
(ommuring, poorten, afsluitingen met vermelding van 
hoogtes en materiaal, zitbanken, containerplaats, …) en 
met opname van elk graf aangegeven met een nummer; 

• een lijst van concessies (met vervaldatum) en graven in 
gewone grond (liefst met informatie over wie er begraven 
ligt), geleverd op een digitale drager (Word, Excel). Con-

cessies worden toegekend door college of gemeenteraad 
en zijn doorgaans in de registers van de beraadslagingen 
terug te vinden;

• een inzage van de documenten over de begraafplaats en 
de diverse graven;

•  een overzicht van erfdienstbaarheden die rusten op 
onroerend goed, in casu het kerkhof, zoals buurtwegen, 
doorgangen, leidingen, …

OPLIJSTING VAN DE BETROKKEN EIGENAARS

Bovendien wordt best van meet af aan een oplijsting ge-
maakt van de diverse betrokkenen en hun rechten en plich-
ten. Welke vergunningen zijn verlopen, welke verlengd? Op 
welke manier is de kerkfabriek betrokken partij: wat bezitten 
zij, wat zijn hun rechten/plichten, …? Ook de problematiek 
van het omgaan met privé-eigendommen op het kerkhof 
moet worden opgenomen, indien gemeente of andere ac-
toren wensen over te gaan tot bescherming of erkenning, 
tot onderhoud of restauratie en tot aanvraag van subsidies 
of premies.

BESCHRIJVING VAN HET  STATUUT VAN (ONDERDELEN) 
VAN DE KERKHOFSITE

Bovendien wordt het statuut (van onderdelen) van de kerk-
hofsite beschreven, met een oplijsting van soorten bescher-
ming die erop rusten. Niet altijd is in één oogopslag uit te 
maken waarop de bescherming slaat: de gehele site, de 
kerkhofmuur of enkel bepaalde relicten, zoals een calvarie-
kruis? Het statuut heeft immers een belangrijke invloed op 
de rechten en plichten die aan de site en/of haar onderdelen 
vasthangen, en ook op het te volgen parcours bij onderzoek, 
inventarisatie, herwaardering en aanvraag voor financiering. 

Vanuit de werking van de Vlaamse overheid kunnen (on-
derdelen van) kerkhoven 

• opgenomen zijn in een wetenschappelijke inventaris3: 
aan deze beschrijving en documentatie van het goed zijn 
geen rechtsgevolgen verbonden;

• vastgesteld bouwkundig erfgoed zijn: bij dit statuut moet 
de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met 
bepaalde rechtsgevolgen, waaronder de zorg-, motive-
rings- en vergunningsplicht vanwege de administratieve 
overheid;

Teraardebestelling op het kerkhof van Langdorp

3   Inventaris bouwkundig erfgoed, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, landschapsatlas, inventaris archeologische zones en inventaris van historische tuinen en 
parken. De eerste drie inventarissen zijn vanuit het oogpunt van funerair erfgoed de belangrijkste. 

https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-vastgesteld
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• afgebakend zijn als erfgoedlandschap4 in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op basis van een onroerenderfgoed-
richtplan of vastgestelde inventaris: de maatregelen voor 
het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken zijn 
ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften die 
aanleiding geven tot een zorg-, motiverings- en vergun-
ningsplicht vanwege de administratieve overheid;

• beschermd zijn als monument, cultuurhistorisch land-
schap5, stads- of dorpsgezicht6, of archeologische site, 
eventueel met een overgangszone: het behoud van 
erfgoedwaarden is verzekerd door de aan dit statuut 
verbonden rechtsgevolgen, o.a. het passief en actief 
behoudsbeginsel, de vergunnings- en toelatingsplicht, en 
het sloopverbod. 

Het is belangrijk om de tekst van de bescherming goed te in-
terpreteren en het bijgevoegde kadasterplan met aanduiding 
van de bescherming te bestuderen. Zo is bijvoorbeeld op een 
niet-beschermd kerkhof met een als monument bescherm-
de kerkhofmuur een grafteken dat tegen die muur staat, 
eveneens mee beschermd als cultuurgoed.7 Bij beschermde 
grafkapellen en -kelders zijn de losse elementen in hun in-
richting evenals de bijbehorende losstaande grafapplicaties 
mee beschermd als cultuurgoederen. Oudere beschermings-
besluiten bevatten soms geen beschrijving. In dat geval zijn 
alle onroerende onderdelen (structuren, beplanting én graf-
tekens) die op het ogenblik van de bescherming op het kerk-
hof aanwezig waren, beschermd. De beschermingsbesluiten 
en de afbakening vind je terug in de online beschermingsda-
tabank van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor meer 
info, zie ‘Help, ik heb een kerkhof’.

Op het online Geoportaal van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed kun je alle geïnventariseerde, vastgestelde en be-
schermde items terugvinden op een kaart. 

Kerkhoven en graftekens kunnen ook als waardevol er-
kend zijn of worden door de provincie Vlaams-Brabant. 
Niet-beschermd onroerend erfgoed en klein historisch erf-
goed kunnen deze erkenning hebben of krijgen, op basis 
van hun opname in de vastgestelde inventaris bouwkundig 
erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed of van een 
inhoudelijk dossier met motivering van hun beeldbepalend 
karakter en erfgoedwaarden dat wordt voorgelegd aan de 
deputatie. Erkennen van graftekens gebeurt niet individueel, 
maar op basis van een inventaris of van de gemeentelijke lijst 
met graftekens van (boven)lokaal belang. Bij de erkenning 
als waardevol worden dezelfde criteria gehanteerd als eerder 
beschreven (zie pag. 9). Begraafplaatsen of kerkhoven die 
in een beschermd dorps-en stadsgezicht of cultuurlandschap 
liggen krijgen tijdelijk een provinciale erkenning in afwach-
ting van een goedgekeurd beheerplan. Dit geeft toegang tot 
een lidmaatschap bij Monumentenwacht en een financiële 
tussenkomst.

De inventarisatie, het onderzoek en de opmaak van een her-
waarderingsplan kunnen de basis leggen voor de motivering 
van aanvragen voor bescherming, erkenning, subsidiëring of 
premietoekenning.

4 Een groter ruimtelijk geheel van (landschappelijke, bouwkundige en/of archeologische) erfgoedelementen en -waarden.

5  Een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van 
natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde.

6  Een geheel van een of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en 
pleinen, van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde.

7  Roerende goederen, die omwille van hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn, waarvan het samen voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel 
ontworpen is voor of vervaardigd met het beschermd goed ofwel gerelateerd is aan de functie van het beschermd goed en waarvoor historische verbondenheid met het beschermd 
goed kan aangetoond worden.

https://www.onroerenderfgoed.be/zorg-en-motiveringsplicht-bij-erfgoedlandschappen
https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-beschermd
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
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Het kerkhof van Wolfsdonk, zowel de graven 
als de ommuring, is sinds 2012 erkend als 
waardevol door de provincie Vlaams-Brabant. 
Voor de bepaling van het waardevolle 
karakter van dit kerkhof dat de kern vormt 
van een typisch plattelandsdorp, werden de 
graftekens niet individueel beoordeeld, maar 
de grafkruisen, -stèles en kerkhofmuur globaal 
bekeken. De erkenning slaat dan ook op het 
beeldbepalende karakter van de gehelen van 
voor het merendeel eenvoudige kruisen in hout, 
beton of ijzer, die, samen met de ommuring, de 
omgeving van de kerk en het dorpsplein visueel 
versterken.

Het kerkhof met kerkhofmuur van Langdorp is 
bij Ministerieel Besluit van 13 november 2002, 
samen met de Sint-Pieterskerk, wegens zijn 

historische en artistieke waarde  
beschermd als monument. Op hetzelfde 
moment als de Sint-Pieterskerk werd 
de nabijgelegen pastorie met ommuring 
beschermd als monument en de dorpskern 
van Langdorp als dorpsgezicht. De site 
Langdorp maakt bovendien deel uit van de 
als ankerplaats aangeduide “Demervallei 
Diest-Aarschot”. 

De motivatie voor de bescherming van het 
kerkhof bestaat uit de historische waarde, 
namelijk het feit dat het stemmige kerkhof, 
waarvan het ontstaan minstens teruggaat  
tot het einde van de 17de eeuw, als  
‘besloten hof’ typologisch één geheel vormt 
met de kerk.

Oostzijde van het kerkhof van Wolfsdonk
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CREËREN VAN EEN DRAAG-
VLAK BIJ DE BEVOLKING 
De begraafplaats is erg belangrijk in het dagelijkse leven van 
een groot aantal personen. Bovendien leeft er waarschijnlijk 
nog een sterke emotionele verbondenheid met een groot 
aantal graven. Onderzoek, inventarisatie en herwaardering 
hebben des te meer kans op slagen indien de bevolking er 
zich achter schaart. Bij dit alles is het belangrijk om vooraf 
het publiek te informeren over het geplande initiatief en over 
de tussentijdse bevindingen. Dit heeft meerdere voordelen: 
lokale inwoners kijken niet vreemd op bij veldwerk, ze kun-
nen alvast gegevens verstrekken over graftekens, voorouders 
of het belang en de betekenis van funeraire tradities. Door 
deze betrokkenheid en begrip van de bevolking kan worden 
voorkomen dat er graftekens door de familie worden ont-
manteld, dat er ongeoorloofde (goedbedoelde) herstellingen 
of aanpassingen gebeuren of dat er onderdelen van graven 
verdwijnen.

Bovendien zijn veel burgers gebruikers van kerkhoven, door 
de herdenkings- of stiltefunctie, door een trage weg of 

zachte recreatie, als onderwijsplek, … Ze zijn een bron van 
informatie over hoe lokale inwoners een kerkhof ervaren en 
gebruiken. Deze kennis over de kwaliteiten en de pijnpunten 
van een kerkhof kan je meenemen in het herwaarderingstra-
ject, om bepaalde functies te versterken, te accentueren én 
te communiceren zodat een kerkhof een bewuste gebruik-
splek wordt. Voor het betrekken van burgers bij funerair erf-
goed, zie ‘Funerair erfgoed’ (pp. 26-28). 

Het is belangrijk om de bevolking te informeren over zowel 
de algemene toekomstplannen van de begraafplaats als over 
het statuut van individuele graftekens. Een infoavond of een 
bericht in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeen-
telijke website kan de opzet van het herwaarderingsplan ka-
deren. Ook op de begraafplaats kan daarvoor plaats worden 
voorzien. Een publicatie over kerk en kerkhof vergroot de 
kennis en waardering van het publiek. Ontsluitingsinitiatie-
ven rechtvaardigen en onderbouwen de (financiële) inspan-
ningen die de gemeente en andere actoren ondernemen 
voor inventarisatie en bescherming. Een publieke actie kan 
ook gebruikt worden als startschot voor het zoeken van vrij-
willigers bij de inventarisatie.

Open Kerkendag – Week van de Begraafplaatsen in Langdorp (1 juni 2013)

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
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CONTACT MET EXPERTS 
FUNERAIR ERFGOED 
Voor een grondige studie, inventarisatie en herwaardering 
van een kerkhof is het aangewezen contact op te nemen met 
experts op het vlak van funerair erfgoed. Degelijke inventari-
satie vereist immers een minimale voorkennis rond grafarchi-
tectuur of bouwhistoriek, die toelaat om adequate beschrij-
vingen te maken van grafmonumenten. De ontwikkeling van 
een visie op de herwaardering van een kerkhof steunt dan 
weer best op landschappelijk en historisch onderzoek naar 
het ontstaan en de ontwikkeling van de begraafplaats als 
geheel. Voor het behoud en beheer van funeraire elementen 
kan een kennersoog waardevolle informatie aanleveren over 
welke graven diepergaand onderzoek verdienen voor even-
tuele erkenning als monument en/of welke dringend nood 
hebben aan onderhoud, conservatie of restauratie. Ten slotte 
zorgde de recente belangstelling voor funerair erfgoed ook 
voor een professionalisering op het domein van ontsluiting 
dat via publiekswerking de waardering van en het respect 
voor het funerair erfgoed kan vergroten.

Epitaaf vzw, opgericht eind 1984, huist in het voormalig 
atelier van de grafbeeldhouwers Salu aan de begraafplaats 
van Laken, waar ze haar museum en documentatiecentrum 
in ondergebracht heeft. Epitaaf vzw bezit jarenlange erva-
ring met inventariseren van grafmonumenten in de context 
van herwaardering van funerair erfgoed. Epitaaf vzw wenst 
dan ook gemeenten, verenigingen en personen informatie of 
steun te verlenen en neemt zelf initiatieven voor het bestude-
ren, inventariseren, beschermen en bewaren van belangrijke 
begraafplaatsen, kerkhoven of grafmonumenten. Inmiddels 

maken al heel wat actoren gebruik van hun fiche- en de in-
ventarisatiemethodiek. 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed biedt expertise en on-
dersteuning indien graftekens en/of het kerkhof in zijn ge-
heel beschermd zijn als monument, deel uitmaken van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht, van een cultuurhistorisch 
landschap of van een archeologische zone. Naast inventari-
satie, bescherming en beleidsontwikkeling, ondersteunt het 
Agentschap burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwik-
kelaars en andere instanties met advies, begeleiding bij pre-
mie-aanvragen en bij de opmaak van een beheerplan.

Het erfgoedbeleid van de provincie Vlaams-Brabant zet in 
op advies, begeleiding en samenwerking om het waardevol, 
niet-beschermd onroerend erfgoed te waarderen, behou-
den, onderzoeken en publiek te maken. De focus ligt op 
preventieve erfgoedzorg, samenwerking met regionale part-
ners en het versterken van de bekendheid van het Vlaams- 
Brabants erfgoed. Concreet voor onroerend funerair erfgoed 
zet de provincie in op kennisdeling, adviesverlening, financi-
ele ondersteuning voor inventarisatie en beheer (subsidies en 
inzetten van sociale economie) en herwaardering binnen een 
landschappelijk kader.

Deze begeleiding kan ook aangeboden worden door een 
erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of on-
roerenderfgoedgemeente, die je advies kan verlenen en 
begeleiden bij acties rond inventarisatie, beschermingsinitia-
tieven, opmaak van beheerplannen, uitbouw van een lokaal 
consultatienetwerk of sensibiliseringsacties. Sinds 1 januari 
2020 behoort de geografische inventarisatie van het funerair 
erfgoed tot het takenpakket van de onroerenderfgoedge-
meente.

https://www.epitaaf.org/epitaaf-vzw/
https://www.onroerenderfgoed.be/
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoedgemeenten
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoedgemeenten
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Monumentenwacht is ook actief in het behoud en het be-
heer van funerair erfgoed. Haar dienstverlening past in een 
integrale erfgoedbenadering en stimuleert regelmatig en 
preventief onderhoud. Op basis van inspecties en toestands-
rapportages worden concrete aanbevelingen voor beheer, 
herstel en instandhouding van waardevolle funeraire ele-
menten opgesteld. 
Bij begraafplaatsen gaat de aandacht in de eerste plaats naar 
de structurerende elementen, zoals de terreingesteldheid 
en bodem(erosie), padenstructuur, ommuring, beplanting 
en waardevol klein erfgoed zoals wachthuisjes, calvaries, 
meubilair, … Ten tweede ligt de focus op de bouwfysische 
conditie van de waardevolle graftekens, met de opmaak van 
een fiche per grafteken waarin materiaalsoort, schade en ge-
breken, en aanbevelingen voor onderhoud of herstel opge-
nomen worden. Monumentale familiegraven en grafkapellen 
krijgen na inspectie een individueel rapport. Voor de andere 
graftekens worden gemeenschappelijke adviezen voor pre-
ventieve maatregelen, onderhoud en herstel opgesteld. Het 
is aangeraden om deze beheerinformatie toe te voegen aan 
de inventarisfiches van de graftekens van historisch lokaal 
belang.

PARCUM, expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, 
is eveneens een mogelijke partner. Adviseurs helpen lokale 
besturen en erfgoedbeheerders van verschillende eredien-
sten om religieus erfgoed een zinvolle toekomst te geven. 
Zo speelt PARCUM een regierol in het religieus erfgoedland-
schap, onder meer bij de begeleiding van de (her)bestem-
ming van kerken. Hierbij wordt vaak ook het omliggende 
kerkhof (en pastorie) meegenomen in de oefening. Een her-
bestemming van het kerkgebouw hangt immers samen met 
wat er met het kerkhof gebeurt.

De cultureel-erfgoedorganisatie Familiekunde Vlaanderen 
is actief op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erf-
goed. Vele vrijwilligers zetten zich in om onderzoek naar fa-
miliegeschiedenis te faciliteren en leveren hierbij advies en 
een aanbod van cursussen en voordrachten. Vrijwilligers van 
Familiekunde Vlaanderen in de regionale/lokale afdelingen en 
documentatiecentra kunnen steeds aangesproken worden om 
bij te dragen aan genealogisch (en ruimer) onderzoek in het 
kader van familiegeschiedenis (genealogie, heraldiek, …).

Grafzerkje vzw ontstond uit een losse groep begraafplaats-
fanaten die bezoeken organiseerden naar funerair interes-
sante plaatsen. Zij namen op individuele basis ook initiatie-
ven om waardevolle grafmonumenten van de ondergang 
te redden door restauratie en en/of overname van verlopen 
concessies. Grafzerkje is nu een vzw die nog altijd dezelfde 
doeleinden nastreeft, maar ook als rechtspersoon kan optre-
den bij plaatselijke besturen en fondsen bij elkaar kan bren-
gen via lidgelden en sponsoring. Grafzerkje kan vooral op 
het vlak van ontsluiting, educatie en hergebruik van graven 
een interessante partner zijn.

Ten slotte vermelden we nog de dienstverlenende erfgoedor-
ganisatie Histories, het aanspreekpunt voor iedereen met een 
passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heem-
kunde en cultuur van alledag. Maar ook lokaal en regionaal 
kan er funeraire expertise en/of ondersteuning beschikbaar 

zijn: contacteer zeker de lokale cultuurbeleidscoördinator, de 
dienst erfgoed, de (meest nabijgelegen) erfgoedcel en de lo-
kale heemkundige of historische kring(en).  

Voor een overzicht van (academische) specialisten in het on-
derzoek van funeraire cultuur, zie ‘Sterven in stijl’ (p. 162). 
Neem gerust ook eens een kijkje over de grens, bij Tot Zover, 
het museum en kenniscentrum over funerair erfgoed, en bij 
platform funerair erfgoed.

Gerestaureerd gietijzeren grafteken met aarden bedje op het kerkhof van Langdorp

https://www.monumentenwacht.be/
https://www.parcum.be/
https://familiekunde-vlaanderen.be
https://grafzerkje.be/
https://historiesvzw.be/
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.totzover.nl/over-het-museum/
https://www.totzover.nl/over-het-museum/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/begraafplaatsen-en-grafmonumenten/platform-funerair-erfgoed
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SAMENSTELLING ONDER-
ZOEKS- EN STUURGROEP
Het onderzoek en de opmaak van een herwaarderingsplan 
gebeurt door een onderzoeks- en planningsgroep. Die wordt 
daarbij best begeleid door een stuurgroep. De samenstelling 
ervan is aangepast aan de eigenheid en het statuut van het 
kerkhof en aan de aard van het project dat louter inventari-
satie dan wel ook de uitwerking van restauratie, heraanleg, 
ontsluiting of landschapsbeheer kan omvatten. 

DE ONDERZOEKS- EN PLANNINGSGROEP

De onderzoeks- en planningsgroep bestaat idealiter uit een 
deskundige funerair erfgoed met (kunst)historische experti-
se, een landschapsarchitect, architect en/of lokale heem- of 
geschiedkundigen of andere vrijwilligers. 

In het geval een project ook herwaardering, restauratie en 
ontsluiting omvat, is ook de ontwerper nauw betrokken bij 
het werkproces van deze groep. Dit is ook wenselijk indien 
het kerkhof een onderdeel is van een ruimer restauratiepro-
ject, waarbij de gehele site, inclusief kerkgebouw, wordt 
aangepakt. Bij de opmaak van het stappenplan van de res-

tauratie is het belangrijk oog te hebben voor het tijdspad en 
de aanpak van het geheel. Deze bepalen immers of er bij 
de plaatsing van stellingen specifieke voorzorgsmaatregelen 
nodig zijn, of er werken aan het kerkhof zijn die niet kunnen 
wachten op de restauratie van de kerk of dat bepaalde wer-
ken best gelijktijdig worden aangepakt. 

DE STUURGROEP OF HET BEGELEIDINGSCOMITÉ 

Het is belangrijk om de stuurgroep of het begeleidingsco-
mité ruim op te vatten en samen te stellen in functie van 
de eigenheid en het statuut van de kerkhofsite, zodat in het 
gehele proces de uiteenlopende aspecten die het funeraire 
kenmerken, ten volle aan bod zouden komen. Dit vermijdt 
bovendien dat er zaken beslist worden die later aangepast 
moeten worden, bijvoorbeeld inzake ruimtelijke ordening of 
in verband met bepaalde voorschriften.

De stuurgroep bestaat minimaal uit de opdrachtgever, de 
onderzoekers en planners, de gemeentelijke diensten (ruim-
telijke ordening, technische dienst, burgerlijke stand, be-
graafplaatsen, groen, monumentenzorg, cultuur, toerisme), 
de bevoegde schepenen en de kerkfabriek. Daarbij is het 
interessant om organisaties te betrekken, zoals Monumen-
tenwacht, de lokale heem- of geschiedkundige kring, Fami-
liekunde Vlaanderen of Regionaal Landschap. 

ONDERZOEK EN INVENTARISATIE
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DE VRIJWILLIGERS EN BEVOORRECHTE GETUIGEN

Burgerparticipatie kan een volwaardig onderdeel vormen 
van het waarderingstraject en de visievorming. Het onder-
zoek kan baat hebben bij het betrekken van vrijwilligers. Zij 
kennen hun streek, de lokale geschiedenis en kunnen vlot 
personen aanspreken om informatie over bepaalde families 
te kunnen vinden. De kennis en de bekwaamheid van de 
deskundigen, gecombineerd met het enthousiasme van vrij-
willigers, hun particuliere vaardigheden en hun kennis van 

de eigen streek en de lokale families, kunnen een project 
succesvol maken. Goede introductie, behoorlijke planning, 
correcte verslaggeving en respect voor afspraken door alle 
betrokkenen zijn daarbij van groot belang. Voor praktische 
aanbevelingen, zie de Infobundel - Funerair erfgoed in de 
zuidelijke Westhoek (deel 1, pp. 8-16 en 21-22, opgemaakt 
door Anne-Mie Havermans voor CO7). Voor het betrekken 
van burgers bij funerair erfgoed, zie ook ‘Help, ik heb een 
kerkhof’.

Op aanwijzing van de provincie Vlaams-Brabant werd in het pilootproject Wolfsdonk-Langdorp 
een stuurgroep opgericht, die de initiatiefnemers en de aangestelde landschapsarchitect Michel 
Pauwels en kunsthistorica Anne-Mie Havermans, bijgestaan door heemkundige Eddy Dehond, 
adviseerde over de verder te maken keuzes voor studie en herwaardering. De stuurgroep gaf ook 
richting bij het opstellen van het draaiboek. Deze aanpak, een onderzoeks- en planningsgroep, 
begeleid door een stuurgroep, bleek goed te werken. De stuurgroep omvatte deskundigen van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, dienst erfgoed en monumentenwacht provincie Vlaams-Brabant, 
Regionaal Landschap Noord-Hageland, leden van de beide kerkfabrieken, bestuurders en  
ambtenaren van de stad Aarschot.

De begeleidingsgroep in Wolfsdonk

Voor het project Wolfsdonk-Langdorp werd 
geen oproep gedaan naar samenwerking met 
vrijwilligers. Eddy Dehond, archivaris van de 
Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, 
was van bij het begin bij het project betrokken. 
Hij concentreerde zich vooral op genealogisch 
en lokaal historisch onderzoek. Als archivaris 
kon hij snel over diverse bronnen en publicaties 
beschikken. Dat hij lokaal verankerd is, had ook 
voordelen: omdat hij tal van nabestaanden kende, 
werd de lokale bevolking op een vanzelfsprekende 
manier betrokken bij het project.

https://www.co7.be/funerair-erfgoed
https://www.co7.be/funerair-erfgoed
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
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WERKWIJZE ONDERZOEK 
Dit omvat het historisch onderzoek van de site, de studie van 
haar landschappelijke aspecten en de analyse van de indivi-
duele graftekens en bijzondere gehelen. Er is aandacht voor 
de inplanting van het kerkhof in het dorpsweefsel, voor zijn 
structuur en indeling, voor de oriëntatie van de graftekens, 
het padenpatroon, de aanplantingen, de architecturale com-
ponenten zoals kerkhofmuur, calvarie, processiegang, kruis-
weg, urinoir, dodenhuis of knekelhuis, … Al deze elementen 
worden bekeken in historisch perspectief, met oog voor hun 
evolutie tot op heden. Er is dus ook aandacht voor sporen 
van ingrepen in het terreinniveau en relicten van constructies, 
paden en groenaanleg. Deze kennis laat nadien ook toe om 
de materiële en ruimtelijke componenten te koppelen aan 
sociale en religieuze praktijken. Op deze manier wordt ook 
het immaterieel erfgoed via historisch en terreinonderzoek 
belicht. Zo vormen de ijzeren ringen in de kerkhofmuur van 
Sint-Martens-Bodegem een herinnering aan de Sint-Eloois-
processie die er tot 1956 jaarlijks werd gehouden. Na de om-
megang werden de paarden aan deze ringen vastgebonden 
en gezegend door de priester. Het onderzoek dient als basis 
voor de inventarisatie. Maar op die manier ontstaat ook een 
totaalbeeld van het funeraire erfgoedcomplex, dat gebruikt 
kan worden om hierrond een beleid te ontwikkelen. Het be-
heerplan dat daarop wordt geënt, biedt voor meerdere jaren 
een houvast aan de verschillende betrokkenen. 

Bekijk ook de aanbevelingen in de Handleiding-funerair-erf-
goed van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 11-18).

In het geval van een beschermd kerkhof of indien erkend als 
waardevol door de provincie, kan voor onderzoek een subsi-
die gevraagd worden (zie pag. 67).

HISTORISCHE STUDIE

Het onderzoek heeft als doel om de waarde van het funerair 
erfgoed te kunnen bepalen. Hiervoor moet er een duidelijk 
en helder zicht zijn op de hedendaagse kenmerken van het 
kerkhof als geheel en van zijn graftekens. De eigenheid van 
een plattelandskerkhof zit daarenboven ook geworteld in 
haar verleden. Inzicht in de evolutie van zijn aanleg en maat-
schappelijk functioneren is dan ook noodzakelijk. Ten slotte 
is het aangewezen de specificiteit van het kerkhof af te toet-
sen aan de kenmerken van andere kerkhoven, in de regio of 
in Vlaanderen, uit dezelfde periode. 

Bij deze stap gaat veldwerk gepaard met archiefonderzoek en 
de bevraging van mondelinge bronnen op zoek naar antwoor-
den op vragen, zoals wie is hier begraven, wie bestelde het 
grafteken, wat was de vroegere toestand van het grafteken, 
zijn er verbanden met sociale of culturele verenigingen, … ? 
Naast diverse plaatsbezoeken en het fotograferen van het ge-
heel en van de onderdelen van de site worden diverse archie-
ven geconsulteerd. Hierbij denken we aan gemeentearchieven 
voor dossiers begraafplaatsen, college- en gemeenteraadsbe-
sluiten en verslagen van de kerkfabriek, aan het Rijksarchief 
voor dossiers met briefwisseling naar aanleiding van vergro-
ting, verandering of aanleg van (de muur rond) de begraaf-

plaats, aan het bisschoppelijk archief voor pastoorsverslagen, 
aan het archief van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor 
beeldmateriaal, plannen, kaarten en beschermingsdossiers, 
aan het archief van het kadaster, aan Geopunt Vlaanderen 
voor historische kaarten en luchtfoto’s sinds de jaren 1970, 
en aan de collectie van de lokale heemkundige kring, die vaak 
beschikken over oude kaarten, prentbriefkaarten, bidprentjes, 
… Ook recente bronnen, zoals fotomateriaal van 10 jaar oud, 
zijn relevant! Iconografisch materiaal is mogelijk beschikbaar 
op online erfgoeddatabanken. Historische of heemkundige 
boeken en tijdschriften worden best ook geraadpleegd, bij het 

Archiefmateriaal Wolfsdonk

https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
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lokale (heemkundige) documentatiecentrum of in het Docu-
mentatiecentrum Vlaams-Brabant (voor een recent overzicht, 
zie ‘Sterven in stijl’, pp. 146-148) Tot slot vormen nabestaan-
den, heemkundigen, familiekundigen of stadsarchivarissen 
waardevolle mondelinge bronnen die een licht kunnen wer-
pen op het verleden achter de graftekens en de sociale prak-
tijken op en rond het kerkhof. Voor een praktijkvoorbeeld, zie 
de Infobundel - Funerair erfgoed in de zuidelijke Westhoek 
(deel 2, pp. 20-25). 

Zo wordt een historiek opgemaakt van de begraafplaats als 
geheel, van individuele graftekens en van bijzondere gehe-
len. De vroegere en huidige structurele kenmerken van de 
begraafplaats, waaronder ook de landschappelijke aspecten, 
worden in kaart gebracht, evenals de functionaliteit van die 
delen van het kerkhof die initieel niet voor begraving inge-

richt waren. Er gaat aandacht naar biografische gegevens en 
de onderlinge relaties van de hier begraven personen. De 
beschrijving van uiterlijke eigenschappen van de graftekens 
wordt geplaatst in een historisch kader met gegevens over 
ontwerpers en uitvoerders. Telkens wordt duidelijk de bron 
genoteerd. 

Archiefmateriaal Wolfsdonk

Te Langdorp tonen oude zichten en 
tekeningen aan dat de hoofdtoegang van 
het kerkhof aanvankelijk gelegen was aan 
de noordoosthoek van het kerkhof. Van 
daaruit liep een pad naar de toegang van de 
kerk, schuin over het terrein van het kerkhof. 
Deze situatie bestond zeker al in 1650. 
Toen was al een kerkdeur in de robuuste 
westertoren aanwezig. Aan de huidige 
oriëntering van de graftekens, alle gericht 
naar het oosten, is nog te merken dat de 
noordoosthoek steeds aanzien werd als de 
hoofdtoegang, ook toen eind 18de eeuw, 
na de bouw van de pastorie, de toegang 
via de noordwesthoek wat meer gewicht 
kreeg. Foto’s uit het interbellum tonen dat 
het pad in de 20ste eeuw lager lag dan de 
omringende, met gras begroeide grafperken 
en gebruikt werd voor processies. Dit is 
heden het enige afgetekende pad op het 
kerkhof. Toch is het opvallend dat tegenover 
de deur in de noordkant van het koor, geen 
graven te vinden zijn; een denkbeeldig pad is 
daar vrijgelaten. 

Het kerkhof werd rond 1777 geheel omgeven 
met een stenen muur. De kerkhofmuur 
omvatte toen een ruimer perceel dan heden, 
aangezien de school binnen de versterking 
van de kerk lag. Op de Ferrariskaart staat 
de school duidelijk opgetekend, ten noorden 
van de kerk, binnen de omheining. De school 
was in de 17de eeuw naar de kerkhofsite 
overgebracht, binnen de afbakening van 
het kerkhof, omdat bij oorlogsdreiging 
het versterkte kerkhof veiliger was. Dit 
toont aan dat het kerkhof van Langdorp 
eeuwenlang een belangrijk sociaal centrum 
was. 

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/documentatiecentrum-vlaams-brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/documentatiecentrum-vlaams-brabant
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.co7.be/funerair-erfgoed


22

Om al de gegevens gestructureerd te verwerken in de con-
text van het kerkhof als geheel, kan de inventarisatiefiche van 
Epitaaf vzw gebruikt worden (zie pag. 38). Aan de hand van 
deze fiche worden gegevens genoteerd die ter plaatse aflees-
baar zijn, maar ook informatie die verkregen is uit archief- of 
ander onderzoek. Zowel recente als historische afbeeldingen 
worden opgenomen.

LANDSCHAPPELIJKE STUDIE

Een landschappelijke analyse dient in eerste instantie om de 
ruimere context van het kerkhof in kaart te brengen. Zoals 
al bleek uit de historische studie, vormt een kerkhof geen 
eiland en is het ingebed in een breder regionaal en gemeen-
telijk kader. Binnen deze context, worden vervolgens de 
specifieke landschapsbepalende elementen op het kerkhof 
opgelijst en beschreven, zoals wegen en paden, laanbeplan-
tingen, bomenrijen, bomen- en heestergroepen, solitaire 
bomen en struiken, hagen, borders en perken, tuinmuren, 
hekken, ornamentiek en meubilair. 

Ten slotte legt een landschappelijke studie de basis voor een 
duurzaam onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende 
funeraire structuren. Uit de inventaris en het bodem- en his-
torisch onderzoek zal immers blijken welke elementen archi-
tectonische, ecologische en historische waarde hebben, bij-
voorbeeld welke planten sierwaarde of symbolische betekenis 
hebben, al dan niet bij gebruiken op gedenkdagen. 

A. INVENTARISATIE STRUCTURERENDE LANDSCHAPPELIJKE 
ELEMENTEN

    ■ Groenstructuur: 

bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage 
van de bestaande beplanting, met vermelding van: 

• soort, diameter, hoogte en toestand van de bestaande 
beplanting; 

• funeraire waarde van aanwezige groenstructuren;

•  te behouden of te rooien elementen, in functie van  
beheer en heraanleg. 

Archiefmateriaal Langdorp

https://www.epitaaf.org/inventarisatie/
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Toegang tot het kerkhof van Langdorp

    ■ Circulatie:

bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage 
van de bestaande verhardingsmaterialen, met vermelding 
van:

• soort en toestand;

• funeraire waarde;

• te behouden of te herstellen elementen in functie  
van beheer en heraanleg. 

    ■ Meubilair: 

bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage 
van het bestaand meubilair, met vermelding van

• soort (banken, borden, vuilnisbakken, …) en toestand;

• funeraire waarde;

• te behouden of te herstellen elementen in functie van 
beheer en heraanleg. 

    ■ Afsluiting:

bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage 
van de bestaande toegangen, met vermelding van

• soort (kerkhofmuur, sierhekken, poorten, …) en toestand;

• funeraire waarde;

• te behouden of te herstellen elementen in functie van 
beheer en heraanleg. 

B. ONDERZOEK VAN DE BODEM

Om de samenstelling van gras- en kruidenlaag, vaste planten 
en heesters af te stellen op het type van de bodem, dient een 
erkend labo bodemstalen te nemen die een realistisch beeld 
geven van de aard en de voedingswaarde van de bodem. 

Door jarenlang gebruik van pesticiden is het belangrijk te 
weten hoeveel residu van deze stoffen zich momenteel nog 

in de bodem bevinden. Dit is noodzakelijk om de kerkhoven 
te transformeren van een ‘platgespoten’ arme oppervlakte 
naar een groene, bloeirijke, gras- en kruidenvegetatie. Hier-
voor kan aan de gemeente gevraagd worden met welke 
producten de voorbije jaren gespoten werd, met welke dosis 
en met welke frequentie per jaar. Afhankelijk van dit over-
zicht en om uitsluitsel te geven over mogelijke residu’s in de 
ondergrond en over mogelijk schadelijk effect op toekom-
stige bezaaiingen en aanplantingen, dient minstens op drie 
plaatsen een zaaikiemproefvlak aangelegd te worden. Deze 
bestaat erin om op minimum 2m², afgeboord met houten 
latten, te zaaien met een grasmengsel en te evalueren of dit 
een normale uitgroei kent.

Onderzoek van de bodem in Langdorp.
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INVENTARISATIE EN WAARDERING VAN GRAFTEKENS

Na de onderzoeksfase volgt de opmaak van een inventaris 
van de graftekens, met de vereisten van het decreet van 
2004 als minimale leidraad (zie pag. 13).

Het is mogelijk gefaseerd, op verschillende niveaus, te inven-
tariseren:

• algemene architectonische inventarisatie van volledige 
percelen, naar graftypes, periodes en globale  
bewaartoestand;

• inventarisatie van individuele graftekens (en kenmerkende 
gehelen van graftekens) van de meest interessante  
percelen;

• inventarisatie van alle individuele graftekens  
(en kenmerkende gehelen van graftekens).

Indien je beslist om bepaalde graftekens of percelen niet tot 
in detail te onderzoeken, neem je in je verslag best een mo-
tivatie (met fotografisch registratie) op waarom je die niet 
verder onderzoekt op erfgoedkwaliteiten.

Een extensieve inventarisatie, met oog voor waardevolle ge-
helen, is aangewezen bij plattelandskerkhoven, gezien de 
aanwezige graftekens, grotendeels kruisen in gietijzer, blau-
we hardsteen, hout en beton, en eenvoudige stèles, er gro-
tendeels de open sfeer bepalen. Een inventarisatie van alle 
graftekens is bovendien interessant om zicht te krijgen op de 
totaliteit, zodat duidelijk wordt welke onderdelen het meest 
waardevol zijn, en bijvoorbeeld in het geval van een kerkhof 
in gebruik, waar welke ingrepen gewenst of te vermijden 
zijn. De beperkte schaal van en de diversiteit aan graftypes 
op plattelandskerkhoven pleiten ook voor een inhoudelijk 
maximale inventarisatie op basis van een systematische regis-
tratie aan de hand van de inventarisatiefiche met handleiding 
van Epitaaf vzw. Bij deze optie worden, indien voorhanden, 
volgende gegevens geregistreerd, zonder beperking in de 
tijd of materiaaltype:

    ■ foto’s van de huidige toestand van het grafteken

    ■ nummer en naam grafteken

    ›  bij aanmaak van een nieuwe nummering voor de 
inventaris, dient in een overzicht de concordantie 
met de bestaande administratieve nummering 
aangegeven te worden 

    ›  de naam van het grafteken bestaat uit de 
familienaam van de (oudste) persoon of uit de 
familienamen van het oudste echtpaar die er 
begraven ligt 

    ■ ligging grafteken: perk en rij 

    ■  administratief/juridisch statuut grafteken: 
informatie over de concessie, de bescherming of 
andere erfdienstbaarheden

    ■  schaal grafteken: breedte, diepte, hoogte 

    ■  algemene bouwfysische toestand grafteken, met 
aanduiding van de eventueel aanwezige vegetatieve 
elementen

Een gedegen landschappelijke studie legde 
de basis om het kerkhof van Wolfsdonk, 
gelegen in het dorpscentrum, op een 
relevante wijze, met oog voor het funerair 
erfgoed, te verankeren in het dorpsweefsel. 
Inspelend op de architectuur van de 
prachtig gerestaureerde kerk, omvat het 
herwaarderingsplan:

-  het voorzien van een duidelijk leesbare, 
sobere toegang tot kerk en kerkhof

-  het ingroenen van de toegang, zonder 
parkeerplaatsen aan de inkom

-  het restaureren van de lage 
omheiningsmuur (met aandacht voor de 
kenmerkende muurvegetatie)

- de integratie van een omlooppad

-  het wegplanten van zoveel mogelijk 
storende elementen

-  het aanplanten van kenmerkende funeraire 
beplanting, zoals gedoornde hagen of 
gesnoeivormde palm en taxus

-  het vastknopen aan het groene dorpslint

-  de integratie en behoud van de traditie van 
de aarden bedjes

-  het aanbrengen van banken en rustpunten

https://www.epitaaf.org/inventarisatie/
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Grafteken van de familie Sterckx in Langdorp 

Bij de interpretatie van symbolen is de 
context belangrijk, omdat een symbool, 
naargelang de  situatie, een verschillende 
betekenis kan dragen. Bloemen en planten 
worden graag afgebeeld, dit kadert in de 
plantensymboliek die nog tot in de 19de eeuw 
algemeen gekend was. Ook in het interbellum 
worden rozen en klimop volop aangebracht. 
Het is niet altijd duidelijk of die gekozen 
werden om hun inherente symboliek, of eerder 
uit decoratief oogpunt. De roesverwekkende 
papaver verwijst overduidelijk naar de 
eeuwige rust. Sierlijke papavers zijn 
ingewerkt in de acroteria (spiraalvormige 
versieringen op de hoeken van het fronton) 
van het grafmonument van de familie Sterckx 
(ca. 1902). Andere elementen verwijzen dan 
weer naar funeraire praktijken.Hetzelfde 
graf is drager van een immortellenkrans in 
steen. Immortellen zijn droogbloemen die 
speciaal gekweekt werden om te verwerken 
in rouwkransen, waarmee de graven bedekt 
werden. 

    ■  epigrafie: tekst, plaats, vormgeving en schriftsoort 
van het grafschrift

    ■  kunsthistorische en architecturale kenmerken:

    ›  type grafteken (bvb. kruis of sarcofaag)
    ›  stijl (bvb. neogotiek)
    › materiaal (bvb. beton, hout)
    ›  sculptuur, met aanduiding van type (bvb. buste), 

uitwerking (bvb. hoogreliëf) en onderwerp  
(bvb. engel)

    › kleinsculptuur (bvb. krans of vaas)
    ›  porseleinfoto’s van de overledenen: wie is 

geportretteerd en is het gesigneerd?
    ›  signatuur van de ontwerper en/of uitvoerder  

van het grafteken
    › omheining (bvb. paaltjes, hek)

    ■  iconografie: opsomming symbolische en ideologische 
elementen (bvb. passer en winkelhaak)

Voor meer toelichting bij deze registratiegegevens, met voor-
beelden, zie de Handleiding-funerair-erfgoed van het cul-
tuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 35-97) en de handleiding 
bij de inventarisatiefiche van Epitaaf vzw (op aanvraag, via 
info@epitaaf.org). Voor typologie en materiaal van grafte-
kens, zie de brochure ‘Onderhoud van funerair erfgoed’ (pp. 
35-49). Voor types van graftekens kan je de thesaurus van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed raadplegen. Lees meer 
over de historische evolutie van de grafkunst in ‘Funerair erf-
goed’ (pp. 13-16) en ‘Afwegingskader’ (pp. 38-40) en ‘Ster-
ven in stijl’ (pp. 20-70). Voor symbolen op begraafplaatsen 
en in grafkunst, zie ook dit kennisplatform.

Om uiteindelijk de waarde van de graftekens te bepalen, is 
het nodig de beschreven elementen zowel in het geheel van 
de kerkhofstructuur als in een breder (lokaal) historisch kader 
te plaatsen.

Wat het eerste betreft, is het belangrijk voor ogen te houden 
dat een kerkhof, zoals een dorp, niet enkel opgebouwd is uit 
hoogstaande monumenten, maar dat een geheel van gebou-
wen het karakter van een wijk maakt. Zo kan een rij graven 
uit eenzelfde periode door het materiaalgebruik of het type 
een bepaald ritme opwekken waardoor een beeldbepalend 
geheel ontstaat, terwijl één grafteken uit die rij(en) misschien 
niet als bijzonder interessant zou worden aanzien. Daarom is 
het belangrijk aandacht te schenken aan de fysieke staat en 
de contextuele relatie van de graven. Dit omvat waardevolle 
gehelen van graftekens, zoals (gegroepeerde) kindergraven 
die van hoge erfgoedwaarde zijn wegens hun typische vorm-
geving en emotionele betekenis8, en betekenisvolle relaties 
tussen een grafteken en andere funeraire elementen op de 
kerkhofsite.

Wat het tweede betreft, is het aangewezen de kenmerken 
van de graftekens te koppelen aan inzichten (deels afkomstig 
uit het literatuur- en archiefonderzoek) over:

    ■ de ouderdom van het grafteken;

    ■  de biografie en het (boven)lokaal belang van (een 
groep) overledene(n); 

    ■  historische gebeurtenissen, zoals de oorlog bij 
oud-strijdersgraven;

    ■  ontwerpers, uitvoerders, materiaalbewerking, 
industriële en/of ambachtelijke processen, …; 

    ■ artistieke stijlen, stromingen, symboliek, …;

    ■  volkskundige, religieuze en funeraire praktijken 
en tradities (aanmaken van aarden bedjes, 
aanbrengen van kransendozen, …).

8 Het project “De Dood in Kinderschoenen” vestigde hier de aandacht op. Zie Anne-Flor Vanmeenen, m.m.v. Anne-Mie Havermans, De Dood in Kinderschoenen, Gent, 2011.

https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
https://www.epitaaf.org/inventarisatie/
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/174
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/174
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6219
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://symbolsproject.eu/explore.aspx
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Een evaluatie van het grafteken binnen de gehele kerkhof-
structuur en binnen zijn (kunst)historische, artistieke, volks-
kundige of sociaal-culturele context, laat toe om aan te ge-
ven of het lokaal of regionaal exemplarisch, representatief 
of uniek is. Dit vormt de basis om te bepalen welke (gehelen 
van) graftekens bovenlokaal relevant, lokaal belangrijk, lou-

ter beeldondersteunend of slechts begeleidend en dus van 
weinig belang zijn. Op eenzelfde plattelandskerkhof kan een 
grafzerk van een lokale notabele omwille van zijn zeldzaam 
voorkomen, specifieke vormentaal en historische betekenis 
erfgoedwaarde hebben, en tegelijkertijd ook een gietijzeren 
of houten kruis op het graf van een modale burger. Beide 
zijn  representatief voor de grafcultuur van een sociale klas-
se en zijn beeldbepalend in het uitzicht van het kerkhof. Er 
kan dus niet genoeg benadrukt worden dat ‘lokaal historisch 
belang’ sterk verschilt tussen gemeentes onderling. Vandaar 
de noodzaak, bovenop een gedegen archief- en literatuuron-
derzoek, aan consultatie van en inbreng door lokale specia-
listen (heem- en familiekundigen, stadarchivarissen of leden 
van de cultuurraad).

Tot slot is de bouwfysische toestand van een grafteken één 
van de criteria om funerair erfgoed te waarderen. Dit bete-
kent allerminst dat een verwaarloosd grafteken niet op de 
lijst van het lokaal funerair erfgoed kan geplaatst worden. 
Soms zijn de erfgoedwaarden zo overtuigend dat de bouw-
fysische toestand van het grafteken van minder belang is. 
Noteer wel dat men in de inventaris aan de waardetoeken-
ning best meteen een inschatting van de meest noodzakelij-
ke of prioritaire behandeling (restauratie, herstel, conserva-
tie) koppelt. Dat laatste is in de context van een beheerplan, 
met oog op ontsluiting, onontbeerlijk.

Voor een methode met gefaseerd stappenplan om funerair 
erfgoed te waarderen binnen het globale beheer van een 
begraafplaats, zie de publicatie ‘Funerair erfgoed’ (hfdst. 2). 
Bekijk ook de algemene bedenkingen bij de inventarisatie 

Het kinderperk in Wolfsdonk

Met de studie van funerair erfgoed wordt de kunstmatige grens 
tussen immaterieel en onroerend erfgoed doorbroken en wordt de 
voortdurende wisselwerking aangetoond. Vaak zijn het materiële 
en het verhaal dat erachter schuilt, onafscheidelijk met elkaar 
gebonden, zoals blijkt uit een voorbeeld uit Langdorp. Tegen 
de noordelijke kerkhofmuur staat een stèle met (verdwenen) 
bekronend kruis. Dit grafmonument roept heel wat vragen op, 
zeker na het lezen van het opschrift: zalig aandenken van/ 
florentina/ meynckens/ pl. dochter van/ is. en fr. van uytven/ 
geb. rosario 25 febr. 1904/ overl. langdorp 8 juni 1922/ r.i.p.  Een 
dergelijke formulering is ook te vinden op het bidprentje van 
Florentina Meynckens (1904-1922). Zij was blijkbaar de dochter 
van Ludovicus Meynckens (°Langdorp, 7-8-1858) en Eugenia 
Serneels, pleegdochter van landbouwer Isidoor Meynckens 
(1848-1911) en Francisca Van Uytven, en (pleeg)zuster van Louisa 
(1882-1925). Ze werd geboren te Rosario (Argentinië) waar haar 
ouders zich eind 19de eeuw hadden gevestigd (vóór 1892), samen 
met andere streekgenoten. Zij was blijkbaar met twee broers 
teruggekomen uit Argentinië en opgevangen door het gezin van 
haar oom Isidoor. Zowel op haar graf als op haar bidprentje is een 
verwijzing naar dit verhaal te vinden. 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
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en waardering van lokaal funerair erfgoed in de publicatie 
‘Help, ik heb een kerkhof’ en de praktijkvoorbeelden in de 
Handleiding-funerair-erfgoed van het cultuur- en erfgoed-
platform BIE (pp. 29-32).

GEBRUIK VAN EEN FUNERAIRE DATABANK BIJ HET  
ONDERZOEK EN HET BEHEER VAN HET KERKHOF

DE VELDWERKFICHE VAN EPITAAF VZW ALS ANTWOORD  
OP HET DECREET 2004

De inventarisatiefiche die door Epitaaf vzw werd op punt 
gesteld, is het resultaat van jarenlange ervaring met inventa-
riseren van grafmonumenten in de context van de herwaar-
dering van het funerair erfgoed. Naar aanleiding van het 
decreet van 2004 werd deze fiche ontwikkeld door Epitaaf 
vzw in samenwerking met het toenmalige VCM (Contact-
forum voor Erfgoedverenigingen). In de jaren nadien werd 
ze getoetst op haar bruikbaarheid en verder verfijnd. Er be-
staat zowel een fiche voor individuele graftekens, als voor de 
begraafplaats en haar structurerende elementen (toegangs-
gebouwen, aanplantingen, paden, …). Zo behandelen de 
fiches alle aspecten die van belang zijn voor de valorisatie 

van het erfgoed op begraafplaats. Het ‘format’ van de fiche 
impliceert dat de registratie gebeurt op een systematische en 
eenvormige basis (gelijke terminologie/ gelijke criteria etc.) en 
dat verschillende personen aan de registratie kunnen mee-
werken. De veldwerkfiche, met een handleiding, is aan te 
vragen bij Epitaaf vzw. Voor een alternatieve gradatie voor 
de waardering van graftekens, gekoppeld aan onderhouds-
richtlijnen, zie ‘Funerair erfgoed’ (pp. 29-31). 

Om de verzamelde gegevens te kunnen hanteren, is het in-
schakelen van een databank wenselijk. Zowel in een excel- of 
acces-databank kunnen dan gegevens van de veldwerkfiche 
ingegeven worden. Hierbij worden best invoervelden voor-
zien voor de kenmerken van de graftekens, voor biografische 
gegevens en voor informatie over ontwerpers/uitvoerders. 
Op basis van de aangemaakte velden kunnen nadien uit-
printbare “rapporten” aangemaakt worden, die bepaalde re-
laties of problemen helder presenteren. Uit de databank kan 
dan per graf een fiche met de gegevens aangeboden wor-
den, zoals gevraagd in het decreet op de begraafplaatsen 
van 2004. Door gebruik te maken van een sterrensysteem is 
het ook mogelijk graftekens volgens erfgoedwaarde te cate-
goriseren. Aflopend van vier tot één ster(ren) geeft dit dan 
aan of een grafteken bovenlokaal relevant, lokaal belangrijk, 
louter beeldondersteunend of slechts begeleidend en dus 
van weinig belang is. Zo leidt dit snel tot een overzicht van de 
belangrijkste graftekens die dringend en gespecialiseerd een 
bescherming, onderhoud, herstel of restauratie verdienen. 

Graftekens te Langdorp en te Wolfsdonk 
vertonen geregeld identieke kenmerken, die 
wijzen op bredere kunsthistorische stromingen 
en voorkeuren in funeraire decoratie. 
Porseleinen applicaties uit het interbellum zijn 
hiervan een voorbeeld, zoals de Christuskoppen 
ontworpen door E. Laloux, een beeldhouwer in 
dienst van de Luikse firma Téco. Deze zijn zowel 
te Langdorp, op het graf van Jules Verbruggen 
(1924-1941), als te Wolfsdonk, op het graf van 
Jules Emmens (†1936), terug te vinden.

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf
https://www.epitaaf.org/inventarisatie/
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
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DATABANK VERSTEENDE GETUIGENISSEN

Op initiatief van erfgoedcel Terf, heden samen met de IOED 
RADAR geïntegreerd in het cultuur- en erfgoedplatform BIE, 
zette een gespecialiseerd bedrijf, Geo-it, de inventarisatiefiche 
van Epitaaf vzw om in heldere digitale formulieren. Momen-
teel wordt er gewerkt aan de databank. Blijf op de hoogte. 

Deze zijn gekoppeld aan een digitale kaart, zodat met één klik 
de ligging van een graf duidelijk wordt. Het geheel wordt be-
heerd op een centrale server. Voordeel is dat de basisgegevens 
die verbonden zijn aan een grafteken voor iedereen online te 
consulteren zijn. 

Naast naam, ligging en epigrafie, type en materiaal, zijn ook 
de velden met uitvoerder, sculptuur, symboliek en biografie 
zichtbaar voor het publiek, inclusief foto’s. 

Deze databank is gebruiksvriendelijk. Meerdere personen 
kunnen tegelijk, ook van thuis uit, aan de databank werken. 
Een gedeelte van de verzamelde data kan, na validatie door 
de coördinator, op de website worden geplaatst. Er is een 
reeds aangemaakte koppeling met GIS en de databank kan 
gekoppeld worden aan de administratieve databank van de 
gemeente. Ondanks alles, zijn er ook enkele nadelen. Omdat 
de info voor één grafteken in verschillende formulieren moet 
worden ingevoerd, is het voor de invoerders niet mogelijk 
om met één blik te bekijken welke gegevens nog aangevuld 
moeten worden. Ook is er voorlopig te weinig ruimte voor-
zien om de toestandrapportage en beheeradviezen van Mo-
numentenwacht te verwerken. Bovendien zijn de gegevens 
ook enkel online beschikbaar. Ten slotte is er wel een zoek-
filter uitgewerkt, maar daarmee kan niet alles opgevraagd 
worden.

Het project werd uitgetest in de Terf (Bie)-regio: Izegem, Roe-
selare, Ingelmunster, Hooglede, Staden, Moorslede en Lichter-
velde. De input werd gerealiseerd met medewerking van de 
gemeentelijke diensten. Vrijwilligers werkten mee aan het 
verzamelen en ingeven van de gegevens. Ook hier bleek 
weer de noodzaak van de introductie en coördinatie door 
een deskundige funerair erfgoed. Het is ook de deskundi-
ge die de waarde van de graftekens bepaalde. De databank 
wordt ook gebruikt door de stad Leuven en de gemeente 
Londerzeel. Bij het project hoort naast de databank ook een 
uitgebreide handleiding, die nuttig is bij het proces van in-
ventariseren en waarderen van funerair erfgoed. 

Elke stad of gemeente met aandacht voor funerair erfgoed 
kan gebruik maken van de databank Versteende Getuigenis-
sen, mits éénmalige opstartkost per begraafplaats en jaar-
lijkse bijdrage in de beheers- en onderhoudskosten van de 
website. De databank is de eerste poging in Vlaanderen om 
te komen tot een uniform ontsluitingssysteem voor verschil-
lende begraafplaatsen.

DATABANK ERFGOEDPLUS

Erfgoedplus.be bestaat uit een database met erfgoedinfor-
matie (Erfgoeddatabank), een website om deze informatie 
naar het publiek te ontsluiten (www.erfgoedplus.be) en een 
online programma om erfgoedcollecties te registreren (Erf-
goedregister). Zo worden inventarisatie, beheer en ontslui-
ting geïntegreerd in een gebruiksvriendelijk een transparant 
informatiesysteem. 

Via de invoermodule van het Erfgoedregister kan elke collec-
tiebeheerder, met een eigen login en paswoord, funerair erf-
goed online registreren, ook van thuis uit en door verschillen-

https://www.midwest.be/over-bie
https://www.midwest.be/versteende-getuigenissen
https://www.erfgoedcelleuven.be/nl/funerair-erfgoed
https://www.londerzeel.be/digitale-begraafplaats
https://www.grafmonumenten.vlaanderen/
https://www.midwest.be/file/download/06833d06-83fa-4c2a-88f7-031575a55e8f/3E11563119EF5E1C8E58D8B34F5CC266.pdf


29

de personen tegelijkertijd. De invoermodule voldoet aan de 
minimumstandaarden voor inventarisatie van erfgoed, met 
registratie van de materiële en inhoudelijke kenmerken van 
het object, zijn herkomst en betrokken ontwerpers/uitvoer-
ders, zijn beheer en toestand, en bijbehorende documenta-
tie (foto’s of scans van documenten). Bepaalde velden, zoals 
objectnaam en materiaal, zijn gekoppeld aan een thesaurus. 
Dit komt uniformiteit en uitwisselbaarheid van gegevens ten 
goede. Het register laat toe om het funerair erfgoed volle-
dig te beschrijven en meerdere afbeeldingen per object in 
te voeren. 

Ook het beheer van het funerair erfgoed wordt dankzij het 
Erfgoedregister overzichtelijker. Men kan nieuwe inventa-
risnummers koppelen aan de bestaande administratieve 
nummering, de jaarlijkse inspectieronde van het kerkhof via 
conditierapporten registreren en uploaden, en uitgebreid 
zoeken in de gegevens. Bovendien is het mogelijk diverse 
rapporten te genereren: een inventarislijst met enkel de mini-
mum metadata, een lijst met enkel de minimumgegevens en 
kleine afbeeldingen, en een rapport in PDF of word met alle 
ingevoerde gegevens per grafmonument. De rapporten zijn 
ook exporteerbaar in andere bestandsformaten, zoals html 
en xml. Een html-rapport is handig voor publicaties, omdat 
het kan opgeslagen worden als word-document. 

De website ten slotte toont alle geïnventariseerde objecten 
met de geregistreerde informatie. De uitgebreide en cumu-
leerbare zoekfuncties op de site laten toe te zoeken op vrije 
tekst, persoon, plaats, collectie en object. Bij elk geregis-
treerd object kan de gebruiker ook een reactie achterlaten. 

Hét voordeel van Erfgoedplus.be is dat funerair erfgoed in 
een breder geheel van andere types erfgoedobjecten wordt 
geplaatst. Zo kan naast een grafteken bijvoorbeeld ook een 
foto, bidprentje of object van de overleden persoon geïn-
ventariseerd worden. Als je op de naam van de overledene 
zoekt in de website, dan krijg je alle erfgoedobjecten met 
betrekking tot deze persoon te zien. Op deze wijze verbindt 
Erfgoedplus.be de vele ‘erfgoedinformatielagen’ van kerkho-
ven: enerzijds het grafteken zelf met zijn stijl, inscripties en 
materialen, anderzijds de niet in situ maar via andere erf-
goeddragers bewaarde informatie, zoals biografische gege-
vens, sociale praktijken en artistieke producties. Bovendien 
worden de objecten op Erfgoedplus.be ook overgenomen 
door het Europeana-portaal, zodat de erfgoedobjecten in 
een internationale context geplaatst worden. 

Voor deelname aan en ondersteuning bij Erfgoedplus, zie de 
informatie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media, ook 
voor de integratie van de verschillende provinciale platformen 
voor collectieregistratie en -ontsluiting.

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erfgoeddatabanken
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Het onderzoek en de inventarisatie bieden 
gegevens voor de opmaak van een gefundeerd 
toekomstplan. De totstandkoming daarvan 
is een dynamisch gebeuren. Het onderzoek 
wordt niet gewoonweg gedeponeerd bij de 
ontwerper. Het gaat om een wisselwerking, 
waarbij de partners elkaar inspireren. Bij het 
voorstellen van de eerste bevindingen begint 
het eigen karakter van het kerkhof vorm te 
krijgen. De vormgever ziet hierin inspiratie 
en mogelijkheden voor zijn ontwerp, die hij 
omschrijft en die vaak aanleiding zijn om 
verder onderzoek in een bepaalde richting te 
voeren. 

TOEKOMSTVISIE VERWERKT 
IN EEN ONTWERP

INHOUDELIJKE VISIE  
OP HERWAARDERING  
ONTWIKKELEN
Een kerkhof werd eeuwenlang beheerd als ‘de hof van de 
kerk’, dat door verpachting van gras en verkoop van vruchten 
en hout voor opbrengsten kon zorgen. Een gedeelte van het 
kerkhof deed dienst als begraafplaats. Aangezien bepalende 
fasen van een mensenleven zich in en rond de kerk afspeel-
den, had het kerkhof ook een sociale functie. Bovendien 
werd er bij oorlog geschuild op het kerkhof, op sommige 
plaatsen liepen er veldwegen over het kerkhof of werden er 
markten gehouden. De enge invulling van het begrip kerk-
hof als plaats waar louter begraven wordt, is pas in de 20ste 
eeuw gegroeid. Toch is zijn sociale functie als stiltegebied of 
decor voor culturele manifestaties niet geheel verdwenen. 

Door diverse ontsluitingsinitiatieven kunnen bestaande func-
ties worden uitgediept. Vanzelfsprekend wordt erover ge-
waakt dat de recreatieve, educatieve en culturele doeleinden 
geen aantasting van de meditatieve waarde van het kerkhof 
tot gevolg heeft. Het gaat bijvoorbeeld om zachte recreatie, 
zoals wandelen en natuurexploratie, en om stiltetoerisme. 
Zeker nu het door het Vlaams Gewest verplicht is om het 
kerkhof pesticidenvrij te beheren, zal de biodiversiteit op 
het kerkhof verhogen (zie pag. 46). Op die manier krijgt het 
kerkhof ook een ecologische functie. 

Een herwaardering beoogt geen starre terugkeer naar één 
welbepaalde periode in het verleden. De uitdaging is om de 
elementen die de eigenheid en de erfgoedwaarde van het 
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Kerkhof van Wolfsdonk

kerkhof bepalen te versterken en te verzoenen met zijn heden-
daagse maatschappelijke functies. Cruciaal bij waardering en 
beheer is het behoud van de genius loci, de geest van de plek. 
Door het versterken van de erfgoedobjecten en -percelen die 
de kern, de sfeer, de eigenheid en de herkenbaarheid van het 
kerkhof bepalen, verbind je het verleden van de plek met de 
ervaring en het gebruik van de site vandaag en morgen. Bekijk 
zeker de mogelijkheid om te werken aan de hand van waarde-
volle beeldbepalende erfgoedzones waar structuren en graf-
tekens elkaar versterken (zie de publicatie ‘Help, ik heb een 
kerkhof’. In tegenstelling tot Wolfsdonk en Langdorp zijn som-
mige plattelandskerkhoven nog in gebruik. Hierbij stelt zich de 
bijkomende problematiek van het zoeken naar mogelijkheden 
om nieuwe manieren van as- en lijkbezorging te integreren en 
na te gaan waar in de toekomst kan worden begraven. Voor 
een methodologie die de waardering van funerair erfgoed 
koppelt aan een erfgoedvisie voor actieve begraafplaatsen, zie 
de publicatie ‘Funerair erfgoed’ (pp. 26-36). Het decreet van 
2004 biedt immers mogelijkheden voor een genuanceerd be-
leid dat rekening houdt met de erfgoedwaarden van een zone 
of de gehele site. Een gemeenten kan specifieke regels voor 
bepaalde graftekens of zones opstellen. Zones met een hoge 
erfgoedwaarde kunnen bijvoorbeeld opgewaardeerd worden 
door op vrije plaatsen enkel nieuwe graftekens op te richten 
die rekening houden met het visuele ritme in een rij graftekens 
en/of het overheersende materiaal in de rij. Zie ‘Sterven in stijl’ 
(pp. 80-81). 

LANDSCHAPPELIJKE VISIE 
OP HERWAARDERING  
ONTWIKKELEN
Het algemene uitgangspunt is het duurzaam beheer en ge-
richte valorisatie van de landschappelijke erfgoedwaarden 
van de begraafplaats. Alle kerkhoven zijn immers, in werke-
lijkheid of in potentie, kleine natuuroases in de gemeente en 
lokaal herbergen ze soms hoge en unieke landschaps-, park-, 
groen- en natuurwaarden, elk met een eigen sfeer en kwali-
teit. Vaak versterkt de sobere invulling van de grafvelden het 
(historische) groenontwerp. 

Het behoud van landschappelijke elementen met erfgoed-
waarde in de groenstructuur, zoals de circulatie, het meubi-
lair en de afsluiting van het kerkhof, wordt bekeken in func-
tie van de historische context en de hedendaagse noden of 
geformuleerde toekomstvisie. 

Een leidraad met overwegingen die helpen bij het bepalen 
van de groenaanleg (planten, bomen, hagen) in overeen-
stemming met de eigenheid van een begraafplaats vind je in 
de publicatie ‘Help, ik heb een kerkhof’.

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
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Bij de opmaak van een landschappelijke visie worden de 
aanbevelingen ingedeeld volgens de hoger vermelde land-
schappelijke elementen, waarvan de groenstructuur en de 
circulatie de meest bepalende zijn voor het karakter van de 
begraafplaats. Volgende uitgangspunten bieden alvast een 
leidraad: 

• behouden van de kenmerkende structuur van het  
kerkhof, inclusief ommuring en poorten

•  behouden van het bestaand terreinprofiel

• bewaken van de (rolstoel)toegankelijkheid en  
integratie van de paden

• rekening houden met de eigenheid van de  
bodemgesteldheid

• kiezen voor traditionele, streekeigen en  
onderhoudsarme materialen en plantsoorten

• kiezen voor historisch en funerair relevante  
beplanting, zoals groenblijvende solitairstruiken

• bewaken van de harmonie van de stijl en sfeer van de fu-
neraire site, bijvoorbeeld bij de inrichting en de plaatsing 
van meubilair

• stimuleren van sociale contacten door de inrichting van 
ontmoetingspunten en/of bezinningsplaatsen

• waakzaam zijn over de beeldkwaliteit van het geheel met 
respect voor het historische karakter

De krachtlijnen worden in hun geheel bekeken en verwerkt 
op het herwaarderings- of herinrichtingsplan. De ingrepen, 
mogelijk voor elk landschappelijk element worden opge-
nomen in een tabel, onderverdeeld in herwaarderings- en 
herinrichtingsmaatregelen, en gekoppeld aan een gefaseerde 
planning (korte, middellange of lange termijn). De realisatie 
van een natuurbegraafplaats op nog actieve begraafplaat-
sen kan ook onderdeel zijn van een vergroeningsoperatie, 
waarbij natuurzones enkel dienen voor asverstrooiing of be-
graving van crematie-as in biologisch afbreekbare asurnen.

PESTICIDENVRIJ BEHEER

Bij de ontwikkeling van een landschappelijk visie op herwaar-
dering van funeraire sites houd je best terdege rekening met 
het decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in 
het Vlaamse Gewest van 8 februari 2013. Dit verbiedt met 
ingang van 1 januari 2015 het gebruik van pesticiden in de 
open lucht in gebieden die door het brede publiek of door 
kwetsbare groepen worden gebruikt. Het verbod geldt dus 
voor alle openbare ruimten, inclusief alle terreinen in beheer 
van een openbaar bestuur, gezien deze ruimten gebruikt 
worden voor een openbare dienst of behoren bij een ge-
bouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst, zijnde 
een dienst, uitgevoerd door een rechtspersoon, in het kader 
van een taak van algemeen belang. Artikel 3 van het bijbe-
horende uitvoeringsbesluit van 15 maart 2013 vermeldt dan 
ook expliciet begraafplaatsen, waarbij het geen rol speelt of 
de funeraire site al dan niet gebruikt wordt voor actieve ter-
aardebestelling.

Alleszins is het aan te raden om zich bij de omvorming en 
(her)aanleg van verhardingen en groenzones op kerkhoven 
te inspireren op aanbevelingen voor een pesticidenvrij on-
derhoud en hun verwerking in het ontwerp af te toetsen 
op basis van de pesticidentoets. Een pesticidenvrij beheer 
van kerkhoven is gebaat bij een combinatie van preventieve 
maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden.

Veel voorkomende ingroeningsacties omvatten het inzaai-
en van (grind)paden met gras, het beperken van paden tot 
halfopen of gesloten verhardingen, het voorzien in vaste 
planten, houtige vegetatie, bloemenmengsels en bodem-
bedekkers tussen de graven en het laten doorgroeien van 
zaailingen van bomen (in functie van de soort en de locatie). 
De bestrijding van ongewenste planten gebeurt door een 
selectief (intensief en extensief) maaibeheer van graszones, 
door het intensief vegen of borstelen, en door de verhitting 
van het bladoppervlak van planten in goten en boordstenen 
via convectie (hete vlam, hete lucht), straling (infraroodbran-
der), condensatie (stoom) of geleiding (heet water). 

Versterkt door andere maatschappelijke evoluties (o.a. ruim-
tegebrek en rouwbeleving op dodenakkers) groeit dankzij 
het pesticidenverbod het besef van de gebreken van grijze 
begraafplaatsen met ‘ingetoomd’ groen. De omvorming van 
een begraafplaats tot een belevingsvolle ontmoetingsruimte 
door de inbreng van groen- en padenstructuren kan tege-
lijkertijd tegemoet komen aan de vereisten op het vlak van 
pesticidenvrij onderhoud. 

De ‘Inspiratiegids - Kleur je begraafplaats groen’ van de pro-
vincie Vlaams-Brabant en het Natuurpunt-rapport ‘Ecologisch 
beheer van kerkhoven en begraafplaatsen in Vlaams-Bra-
bant’ kunnen je inspireren bij het ecologisch beheer van be-
graafplaatsen. Enkele projecten lichten we hier ook toe. Lees 
ook meer in het lentenummer van Penzine 2021.

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei werkte 
in 2014 een project uit met de gemeente Beersel (begraaf-
plaats Lot) betreffende de omvorming van versteende fune-
raire landschappen tot groene, biodiverse bezinningsruimtes. 

De landschappelijke herwaardering 
van de kerkhoven van Langdorp en 
Wolfsdonk omvat een transformatie van 
‘platgespoten’ arme zandgrond naar een 
groene, bloeirijke, gras- en kruidenvegetatie 
met een sterke seizoensbeleving. De 
combinatie van intensief en extensief 
beheerde plekken gaat prima samen en 
kan een toename van de biodiversiteit tot 
gevolg hebben. Een eindresultaat kan dan 
bestaan uit graven in een rustig grastapijt 
(verschillende maairegimes) met hier en 
daar symboolplanten, zoals palm- en 
taxusmassieven of klimop, die een sacrale 
sfeer verspreiden, met behoud van bestaande 
zichtassen.

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/artikels_magazines_natuurbegraafplaatsen.pdf
https://www.zonderisgezonder.be/archief/wetgeving
https://www.zonderisgezonder.be/archief/wetgeving
https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
https://www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/2020-04/inspiratiegids-kleur-je-begraafplaats-groen-20171026.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2020-25_ecologisch_beheer_van_kerkhoven_-_web.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2020-25_ecologisch_beheer_van_kerkhoven_-_web.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2020-25_ecologisch_beheer_van_kerkhoven_-_web.pdf
https://cultuurregiopz.be/wp-content/uploads/2021/03/Penzine-20211-Lente-LR.pdf
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Tussen de hoofd- en nevenpaden is er gevarieerd in de aan-
leg van bomen, buffergroen, struiken, hagen, vaste planten, 
borders, kruidachtigen, bloemenmengsels en bloembollen. 
Het voordeel bij deze meer natuurlijke wijze van aanleg is 
dat het onderhoud, ten opzichte van ‘spuiten’, zeker even 
arbeidsintensief maar wel met een nulgebruik van pesticiden 
houdbaar en meer ecologisch kan verlopen.  IGO-vzw, een 
dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in het 
arrondissement Leuven, heeft in de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan in het omvormingsbeheer van de groenstructuren 
op begraafplaatsen, met oog op pesticidenvrije onkruidbe-
strijding. Op de begraafplaats van Moorsel in Tervuren is bij 
de heraanleg, met ontruiming van niet-geconcedeerde gron-
den, de door grindpaden gedomineerde structuur in 2014 
aangepast. Naast het inzaaien met gras van de dolomieten 
paden, inclusief lucht inbrengen en loswerken van de grond 
met een messenschudfrees, is vanuit esthetische, financi-
ele en plantkundige overwegingen gebruik gemaakt van 
allerhande vaste planten, bodembedekkers en – tussen de 
grafstenen – winterharde, groenblijvende sedum matten die 
variëren in hoogte, volume en kleur, en slechts een jaarlijks 
onderhoud vergen. Op de levenscyclus van een aanplanting 
van 10 jaar is deze omvorming kostenbesparend. 

Begraafplaats van Lot (Beersel) voor en na.
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Een inspirerend voorbeeld van een totaal-
benadering met oog voor de landschap-
pelijke context en omgeving vormt het 
herwaarderingsplan voor het 19de-eeuws 
kerkhof Sint-Jozef te Londerzeel. Vlakbij 
kerk en pastorie, met een mooi uitzicht 
op de Molenbeekvallei, liggen er nog vele 
historisch en bouwkundig waardevolle en 
beeldbepalende graven. Na erkenning van 
het kerkhof als geheel en van de graftekens 
van (boven)lokaal belang als waardevol 
door de provincie Vlaams-Brabant, is in 
2018 een visie ontwikkeld op een vergroend 
kerkhof in een serene parksfeer. 

Naast het herstel van waardevolle 
graven volgens aanbevelingen van 
Monumentenwacht houdt dit concept de 
landschappelijke heraanleg, met advies en 
ondersteuning van Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters, in, met volgende 
inrichtingen:

•   creatie van een parksfeer in het oudste deel van het kerkhof: nieuwe bomen, graszones, 
stinzenplanten en sedummatten rond en tussen de graven gaan niet enkel onkruidgroei 
tegen en vereenvoudigen onderhoud, maar kunnen door de structuur van de aanplant de 
oorspronkelijke aanleg met paden evoceren 

•   vervanging van oude schuttingen door gemengde heggen of hagen: waar mogelijk laag genoeg, 
zorgt dit meer uniform geheel voor een visuele link met het omringende landschap

•   omvorming van ongebruikte zones naar een bloemenweide: aantrekkelijk voor bestuivers,  
draagt dit bij tot biodiversiteit

•   creatie van een landschapskamer: aanvulling van de bestaande bomenrij met lindes
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BEHOUD VAN DE MUUR VAN DE BEGRAAFPLAATS

De muur van de begraafplaats is erg beeldbepalend. De geschie-
denis ervan moet nauwgezet in kaart worden gebracht en her-
stel, restauratie of conservatie is essentieel. 

HERSTEL VAN PADENSTRUCTUUR EN BETEKENISVOLLE 
ASSEN

De herkenbaarheid van de paden is belangrijk. De laatste 
decennia werd op vele kerkhoven de grond doodgespoten 
met pesticide en werd bovendien zowel over de paden als 
tussen de graven steenslag gestrooid. Het bewust anders 
behandelen van de paden accentueert de structuur en het 
karakter van de begraafplaats. Weloverwogen plaatsing van 
niet-storend meubilair, zoals zitbanken, kan kenmerkende 
aspecten, zoals een inkom, pad, uitzicht, schaduwpartijen, … 
beklemtonen.

EVOCATIE VAN VERDWENEN ERFGOED

Bouwkundige en funeraire elementen waarvan geen materi-
eel spoor meer rest, zoals in onbruik geraakte buurtwegen 
of ‘trage wegen’ die over het kerkhof liepen, kunnen bij een 
herwaardering hun plaats terugwinnen en een bijkomende 
historische laag op delen van het kerkhof leggen. Het aan-
brengen van structuren in de beplanting kan deze paden te-
rug leesbaar maken en zo wijzen op de ruimtelijke en sociale 
inbedding van de kerkhofsite in de ruimere dorpscontext. 

GEEN VERPLAATSING VAN GRAFTEKENS

In principe worden er geen graftekens verplaatst, omdat het 
graf en het grafteken een éénheid vormt. Bovendien kan de 
plaats de betekenis en erfgoedwaarde van een grafteken en 
kerkhof mee bepalen. Gietijzeren kruisen dragen immers in 
grote mate bij tot het landelijke uitzicht van open, met gras 
beplante kerkhoven. Ook andere graftekens of tradities die 
typisch zijn voor de streek of een bepaald kerkhof, vragen de 
volle aandacht. Bij het – uitzonderlijk – verplaatsen bepaalt de 
eigenheid van het grafteken de nieuwe ligging, met oog voor 
de structuur van het gehele kerkhof. De relocatie kan dan bij-
voorbeeld een rij graftekens vervolledigen of een groep graf-
tekens met erfgoedwaarde versterken. De verwijdering van 
graftekens, o.a. na beëindiging van een concessie, wordt ook 
best afgetoetst aan hun bijdrage aan de beeldkwaliteit en de 
erfgoedwaarde van het kerkhof en de eventuele beheerop-
ties die opgenomen zijn in de visie op herwaardering (zie ook 
‘Funerair erfgoed’ (p. 48)). Bij verwijdering is het alleszins aan 
te bevelen om bepaalde elementen te recupereren. Porse-
leinen en bronzen applicaties, bronzen letters, kransen en 
kruisen in ceramiek tot gehele opschriftplaten kunnen in een 
lapidarium bewaard worden of elementen ervan gebruikt 
worden bij herstelling van bestaande graftekens. Zorg er bij 
verwijdering steeds voor dat je het grafteken documenteert 
en de namen, geboorte- en sterfdata registreert, zodat deze 
historische kennis bewaart blijft. Voor meer informatie over 

verplaatsen, verwijderen en hergebruiken, onder andere in 
de context van een bescherming, zie de publicatie ‘Help, ik 
heb een kerkhof’. Verschillende gemeenten nemen nu al het 
initiatief om gekoppeld aan de ruiming van het kerkhof een 
herdenkteken op te richten waarop alle namen van de men-
sen die er begraven lagen, vermeld staan.

VOORBEELDEN VAN ERFGOEDBEHEER BIJ HERWAARDERING 

In Wolfsdonk werd in 1919 het pad dat tegen de 
kerk aan liep vervangen door een pad over het 
kerkhof. Naar dit pad zijn de huidige graftekens 
gericht. Daardoor is het belangrijk dat dit pad 
vrij blijft en opnieuw beter herkenbaar wordt.

Karakteristiek voor het kerkhof van Wolfsdonk 
is de bakstenen ommuring, die nooit werd 
voltooid. Aan de kant tegenover het koor van 
de kerk werd de haag behouden, in afwachting 
van een vergroting van het kerkhof, die uitbleef. 
De monumentale toegangspoort werd in de 
tweede helft van de 20ste eeuw ontmanteld 
toen de muur enkele meters naar achter werd 
gebracht. Te Langdorp startte de bouw van 
de muur in 1682. Nadien is ze verbouwd en 
herbouwd, onder andere aan de noordkant bij 
de bouw en aanpassing van de school met het 
huis van de koster dat op het kerkhof stond. 
Bepaalde onderdelen van en knikken in de muur 
vormen sporen van hoe de gemeenschap van 
Langdorp evolueerde. Door de slechte toestand 
van grote delen van deze muur dringt een 
materiaal-technisch vooronderzoek zich op om 
uit te maken of bepaalde delen kunnen worden 
gerestaureerd, of toch herbouwd moeten 
worden, met hergebruik of nieuwe materialen.

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf


36

ACCENTUEREN VAN ORIËNTATIEPUNTEN

Een calvarie is een vast element op een landelijk kerkhof. De 
calvarie is zowel inhoudelijk als structureel een belangrijk 
oriëntatiepunt op het kerkhof. In Vlaams-Brabant bevindt 
die zich veelal aan het koor, maar door omstandigheden, bij-
voorbeeld de context van het terrein, kan het ook op de zuid- 
of noordkant, zeker indien daar een belangrijke toegang tot de 
kerk is of was. De oudste graven van prominenten zijn vaak te 
vinden nabij de calvarie, evenals de priester- en kindergraven. 

In Wolfsdonk stond tot 1842 een kapel, dwars 
op de oriëntatie van de huidige kerk, en 
vlakbij de straat. 

Er werd geopperd dat het interessant zou 
zijn om de omtrek van deze kapel op de één 
of andere manier zichtbaar te maken op 
het huidige kerkhof. Dit zette aan om meer 
informatie over de exacte ligging van de kapel 
te verzamelen. 

Eveneens te Wolfsdonk zijn een aantal lege 
plekken of aarden bedjes die verwijzen naar 
graven zonder grafteken. Uit overlevering 
of via oudere of recente foto’s is van een 
aantal geweten wie daar begraven is en of 
er een houten, ijzeren of blauwe hardstenen 
kruis heeft gestaan. Intussen zijn er reeds 
enkele houten kruisen (met of zonder naam) 
heropgericht.

Koorgevel Sint-Antonius Abtkerk in WolfsdonkBij de bouw van de Sint-Antonius 
Abtkerk van Wolfsdonk in de 19de 
eeuw werd een plaats voorzien voor 
een calvarie tegen de gevel van het 
koor. Een mecenas waardig, kreeg 
Joannes Antonius Peeters (1799-1880) 
daar een grafteken. Deze priester was 
geen pastoor van Wolfsdonk, maar 
droeg wel financieel sterk bij tot de 
opbouw, aankleding en verfraaiing 
van de kerk. In de jaren 1970 werd een 
houten beeldengroep (Maria, Johannes 
en een kruisbeeld) uit de oude kapel 
overgebracht en boven zijn stèle 
geplaatst. Om conservatieredenen 
werden ze later terug in het interieur 
opgesteld. Deze calvarie kan worden 
gereconstrueerd of er kan een 
eigentijdse en dynamische invulling 
komen. Dat laatste sluit trouwens 
aan bij de traditie, want bij slijtage 
van een calvarie werd vaak gekozen 
voor vervanging door een eigentijdse 
voorstelling. 
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BEHOUD VAN DE EIGENHEID VAN (EEN)KINDERPERK(EN)

Het is van belang om de intimiteit van de bestaande kinder-
perken te versterken. Hun typische vormgeving, afwijkend 
kleurenpalet en specifieke decoratie zorgen vaak voor een 
betekenisvol funerair geheel. Voor nog functionerende kerk-
hoven is het van belang om een passende plaats te voorzien 
voor de toekomstige graven van kinderen, vroeg-geborenen 
en foetussen. 

IN EER HOUDEN VAN MILITAIRE EN BURGERLIJKE  
OORLOGSDODEN 

De gedenktekens en graven van militaire en burgerlijke oor-
logsslachtoffers maken duidelijk dat oorlogen hun impact 
hadden tot in de kleinste dorpen. Vaak hebben deze ele-
menten een specifieke waarde voor nabestaanden en oud- 
strijders, zijn ze drager van aparte iconografische aspecten 
en hebben ze een speciaal statuut, bijvoorbeeld op het vlak 
van onderhoud door een overheidsorgaan. 

Kindergraf op kerkhof van Langdorp 

Op het kerkhof van Langdorp zijn de 
graftekens op het kinderperk miniatuurversies 
uitgevoerd in lichtblauw en wit. Negen 
kindergrafjes zijn bovendien getooid met een 
porseleinen beeldje. Het wit van het porselein 
werd blijkbaar passend gevonden voor een 
kindergraf, want bronzen reliëfs of beeldjes 
zijn er niet teruggevonden. 

Militair ereperk op kerkhof van Langdorp

In 1964 werd de gedenkplaat ter 
herdenking van de militaire oorlogsdoden 
van Wolfsdonk plechtig onthuld. 
Ze werd toen gewijd door pastoor 
Fonteyn. Dit was een initiatief van 
de Oudstrijdersbond die in 1920 te 
Wolfsdonk werd opgericht onder 
impuls van pastoor Huybrechts die 
zelf aalmoezenier was geweest aan 
het IJzerfront. De twee militaire 
oorlogsdoden van WOI worden genoemd: 
J.B. Van Rompay en August Verbruggen, 
en één van WOII, Jozef Beyens. Op een 
plaat in blauwe hardsteen is een plaat 
in zwart marbriet bevestigd, waarop de 
Belgische driekleur, drie portretfoto’s 
en palmtakken onder een uitvoerig 
opschrift zijn aangebracht.
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ZICHTBAAR MAKEN VAN HET IMMATERIËLE ERFGOED

Tijdelijke, beperkt duurzame funeraire gebruiken die in-
grijpen op de aanleg van het kerkhof verdienen eveneens 
aandacht, gezien hun hoge erfgoedwaarde die deels voort-
vloeit uit de betrokkenheid van de bevolking. Een typisch 
voorbeeld hiervan is de traditie van aarden bedjes.

Gebeurtenissen waar geen tastbaar spoor van rest, kunnen 
terug onder de aandacht worden gebracht door hen te ver-
werken in de ontsluiting.

Gezien vanuit het Vlaamse kader is het nog 
bestaande gebruik om ter gelegenheid van 
Allerheiligen aarden bedjes aan te maken een 
unieke traditie in de streek van het Hageland. 
De verhevenheid van aarde is dan vaak bovenop 
voorzien van een gedrukt kruis, waarin wit 
zand is gestrooid. Aan de voet wordt dan 
een chrysant gezet. Dergelijk aarden bedje 
is divers van afmetingen en vorm. Het wordt 
voorzien voor haast elk grafteken dat geen zerk 
(horizontale steen) heeft. Ze zijn nog duidelijk 
zichtbaar bij 70 graftekens te Langdorp, en hier 
en daar ook op een perceel waar geen grafteken 
meer aanwezig is. Momenteel maken nog heel 
wat nabestaanden jaarlijks aarden bedjes aan 
en onderhouden hen. Het zal echter nog maar 
enkele decennia duren voor de generatie die zich 
deze doden en het gebruik van aarden bedjes 
herinnert, verdwenen is. Door sensibilisering en 
documentatie kan deze traditie levend gehouden 
worden, terwijl ze op het terrein zelf, door 
kleine ingrepen, zoals de aarden bedjes recht 
afsteken, onkruidvrij houden of aflijnen met een 
omtrekhaag, geaccentueerd kan worden. 

Kerkhof van Langdorp

Kerkhof van Langdorp 
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In 1943 werden er op het ongewijde gedeelte van het kerkhof van Langdorp vier joden begraven. 
Zij maakten deel het Konvooi XXI van Mechelen naar Auschwitz. Bij hun ontsnappingspoging uit 
de trein werden ze op 31 juli 1943 neergeschoten te Langdorp “op de Molenheide” (op de spoorlijn 
Aarschot-Diest). Volgens het verslag van de pastoor bleven er drie jongelingen dood liggen. Een 
jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog toen de onderpastoor aankwam, maar stierf 
kort daarna. De vier slachtoffers werden piëteitsvol begraven links van de noordoostelijke 
toegang. Later zijn ze ontgraven. 

Uit de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Langdorp werden hun biografische 
gegevens gereconstrueerd. Een gedenkteken-gedenkplaat kan dit feit in de herinnering houden. 
Een samenwerking met Joodse organisaties of de Dossin-kazerne kan dit lokale gebeuren de 
bredere uitstraling geven die het in feite reeds in zich draagt.
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Er is een onderscheid tussen geregeld 
onderhoud, herstel en restauratie. Dat laatste 
is vooral van toepassing indien de stabiliteit 
of instandhouding gevaar loopt. Het doel van 
deze ingrepen is het behoud van het grafteken 
of een ander funerair erfgoedelement, niet het 
terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand, 
hoewel het belangrijk is om die te kennen om 
verantwoorde keuzes te kunnen maken. Voor 
herstel van graftekens die voorkomen op de 
lijst van graven met lokaal historisch belang 
en die in het bezit zijn van de gemeente, is 
geen toestemming nodig van de familie. Indien 
de concessie in het bezit is van de familie, is 
wel toestemming nodig. Indien de familie geen 
medewerking verleent, is het handiger om het 
grafteken als verwaarloosd te bestempelen en 
een jaar een bordje met deze informatie uit te 
hangen, waarna zonder probleem de herstelling 
kan uitgevoerd worden.

JAARLIJKS BUDGET EN  
ONDERSTEUNING VOOR  
REGELMATIGE INSPECTIES 
EN ONDERHOUD
Voor een optimaal beheer is een jaarlijks budget voor funerair 
erfgoed essentieel. Hierdoor is regelmatig onderhoud moge-
lijk en kan er vlot gereageerd worden op acute situaties, zo-
dat erger voorkomen wordt. Vooral erosie en opeenvolgende 
vriesperiodes kunnen schade toebrengen of verergeren. Een 
geregelde rondgang langs graftekens en kerkhofmeubilair is 
dan ook onontbeerlijk. 

Net zoals voor gebouwen, kan een beheerder van een kerkhof 
of een concessiehouder van een grafteken, na het afsluiten van 
een lidmaatschap, beroep doen op Monumentenwacht voor 
het uittekenen van een traject inzake onderhoud, herstel en 
renovatie van onderdelen van een historisch waardevolle be-
graafplaats. Een geoefend oog kan beter bepalen of een barst 
schadelijk is of niet, of herstelling in eigen beheer kan gebeuren 
dan wel gespecialiseerde tussenkomst vereist. Het toestands-
rapport geeft voor elk waardevol grafteken een beschrijving van 
het schadebeeld en bevat aanbevelingen om de schade aan te 
pakken en te voorkomen, inclusief de aangewezen termijn van 
uitvoering. 

Als gemeente bepaal je zelf hoe ver je gaat met het beheer. 
Dat kan variëren van conservatie om de stabiliteit te verzekeren, 

BEHEER VAN FUNERAIR ERFGOED  
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over beperkt herstel van storende lacunes tot een doorgedreven 
restauratie. De meeste gemeenten koppelen de graad van on-
derhoud aan de waardering van het funerair erfgoed (zie ook 
de publicatie ‘Funerair erfgoed’ (p. 52).

Het hoger vermelde sterrensysteem dat de waarde van elk 
graf aangeeft, in combinatie met het advies van Monumen-
tenwacht, is een handig hulpmiddel om te bepalen welke graf-
tekens de ingreep van een deskundige nodig hebben of welke 
eenvoudig hersteld kunnen worden. Graftekens met vier of 
drie sterren moeten volgens de regels van de kunst worden 
hersteld, geconserveerd of gerestaureerd, wat het werk is van 
een specialist ter zake. Bij graftekens met twee of één ster(ren) 
is het strikte behoud of herstel van authentieke elementen 
minder dwingend, waarbij  bepaalde ingrepen dan ook door 
een gewone vakman of in eigen beheer kunnen gebeuren.

Om schade en dure ingrepen te vermijden, zijn regelmatig 
onderhoud en het uitvoeren van kleine werken noodzakelijk. 
Concrete richtlijnen voor het – ook preventief – onderhoud 
van  het terrein, de infrastructuur en de graftekens van een 
begraafplaats vind je in de brochure ‘Onderhoud van funerair 
erfgoed’. Zie ook ‘Sterven in stijl’ (pp. 133-134).

In Vlaams-Brabant kan voor het beheer van begraafplaat-
sen beroep gedaan worden op de monumentenploegen die 
deel uitmaken van de sociale werkplaatsen (nu maatwerkbe-
drijven) IGO-W vzw en 3Wplus-Sociale Werkplaats vzw. Ze 
kunnen ingezet worden voor groenaanleg en -onderhoud en 
voeren ook onderhoudswerken uit aan bouwkundig erfgoed 
en klein historisch erfgoed.

AANBEVELINGEN M.B.T. 
DE STRUCTUUR EN DE  
GROENAANLEG
Bepaalde gehelen en constructies binnen de structuur van 
het kerkhof verdienen nadere aandacht in het beheer. Daarbij 
dient de uitgetekende toekomstvisie als richtsnoer. Die visie 
maakt duidelijk welke stappen best op elkaar volgen: groen-
aanleg, aanpak pad, onderhoud en rechtzetten graftekens, 
onderzoek en behandeling kerkhofmuur, kerkhofpoort, ... 

De structurele onderdelen van een kerkhof vragen om regel-
matig onderhoud, waarvoor een draaiboek kan worden op-
gemaakt. Controleer de muurwerken op stabiliteit, met oog 
voor het tijdig herstellen van het voegwerk, vastleggen van 
losse onderdelen en retoucheren van afwerklagen, zonder het 
voorbestaan van zeldzame en unieke fauna en flora in het ge-
drang te brengen. Het gericht gebruik van meer natuurvrien-
delijk cement kan helpen om planten en zaden in spleten te 
behouden als leefplekken voor bv. muurhagedissen. Behandel 
ijzeren poorten en hekken tegen roest om zeker bij ingewerk-
te onderdelen verdere schade aan metselwerk te voorkomen. 
Ook de verhardingen, zoals paden, vragen opvolging, waarbij 
scheefgezakte onderdelen of losse boorden, stenen of voeg-
werk opnieuw moeten vastgezet worden, met aandacht voor 
de overgang met zones van graftekens en voor de waterhuis-
houding van het terrein. Voor dit laatste is het aangewezen 
om afvoerpunten periodiek te reinigen.  

Het opnieuw laten begroeien van de gehele begraafplaats, 
met gras of bodembedekkers, heeft meerdere voordelen. 
Naast een reconstructie van de historische situatie en het 
verhogen van de belevingswaarde en het esthetische aan-
voelen, biedt begroeiing een kans om de natuurlijk aanwezi-
ge soorten weer ademruimte te geven en zo te kijken welke 
soorten weer opduiken door een aangepast maaibeheer. Ze 
voorkomt erosie en beschermt de funderingen van de graf-
tekens. Regelmatig snoeien van bomen en beplantingen en 
verwijderen van dode exemplaren en van woekerende plan-
ten is aangewezen. Zeker bij bijvoorbeeld klimop is intensief 
beheer noodzakelijk. Klimop vormt op termijn houtige wor-
tels die de stabiliteit van de infrastructuur verminderen. An-
dere kruidachtige planten maken enkel fijne oppervlakkige 
wortelstructuren aan die minder schade toebrengen.

AANBEVELINGEN M.B.T. HET  
BEHEER EN ONDERHOUD  
VAN GRAFTEKENS
Gevarieerd in opvatting en vervaardigd uit diverse materia-
len, vragen de verschillende graftekens en hun onderdelen 
om een aangepaste aanpak in beheer, onderhoud, herstel-
ling en restauratie, met maximaal behoud van het originele 
materiaal. Zie ook de richtlijnen in de brochure ‘Onderhoud 
van funerair erfgoed’. 

GIETIJZEREN, HOUTEN EN ARDUINEN KRUISEN

Op plattelandskerkhoven zorgt de kracht van de eenvoud 
van sobere kruisen in hout, ijzer of blauwe hardsteen voor 
een openheid. Een aantal gietijzeren kruisen draagt nog verf, 
andere zijn al geheel bedekt met roest. Niettemin is het raad-
zaam om de meeste te behandelen tegen roest en te schil-
deren. Deze aanpak sluit aan bij de traditie die al sinds mid-
den 19de eeuw bestaat van het her- en overschilderen van 
gietijzeren kruisen. De kruisen worden gestraald, gemetalli-
seerd en gepoedercoat of geschilderd. Vervolgens worden 
opschriften e.d. opnieuw opgeschilderd. De beschermende 
afwerking is monochroom en wordt achteraf bijgewerkt 
naar de originele kleuraccenten. Traditioneel zijn gietijzeren 
kruisen zwart geschilderd met accenten in zilver voor de figu-
ren, de uiteinden van de kruisarmen of versieringen aan het 
centrum van het kruis. Voor kindergrafjes geldt een voorkeur 
voor lichtblauw of wit. Nadien moeten deze kruisen geregeld 
worden herschilderd. 

RECONSTRUCTIE EN BEPLANTING GRAFTUIN

In een aantal gevallen kan de deksteen van een graf vervan-
gen worden door een graftuin, zij het dat een zerk doorgaans 
deel uitmaakt van het ontwerp. De creatie is wel te verant-
woorden indien het gaat om een graftuin die pas later bedekt 
is geworden met een plaat in blauwe hardsteen. In het geval 
van lege afgebakende graftuintjes zal beplanting ook onmid-
dellijk effect hebben op de appreciatie van het geheel. 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.igo.be/index.php?option=com_igo&view=service&Itemid=112&task_id=44&project_id=39
https://3wplus.be/maatwerk/monumentenzorg
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
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Het uitzonderlijk groot aantal gietijzeren 
kruisen bepaalt in sterke mate het uitzicht 
van het kerkhof van Langdorp. De meeste van 
deze graftekens vragen om een dringende 
behandeling. De kruisen in blauwe steen zijn 
getypeerd door een opschriftplaatje in zwart 
marbriet en de meeste hebben een porseleinen 
applicatie met een Christuskop in reliëf. Een 
aantal kruisen in blauwe hardsteen moeten 
worden hersteld: daarbij kunnen stukken 
hergebruikt worden of nieuwe elementen in 
blauwe hardsteen worden ingewerkt. De enkele 
betonnen graftekens vragen een aangepaste 
aanpak, waarbij overleg met deskundigen 
noodzakelijk is. Er resten nog drie houten 
kruisen, die geregeld geschilderd moeten 
worden.

Kerkhof van Langdorp (2014)
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APPLICATIES EN PORTRETFOTO’S  
(PORSELEIN EN BRONS)

Er waren en zijn serieproducten in de handel, die in een graf-
teken worden opgenomen. Het gaat dan vooral om bronzen 
en porseleinen reliëfs die een grote afname kenden in het 
interbellum en nog in de jaren 1960 in gebruik waren. Ze 
vereisen een reiniging, consolidatie of opvulling van breuk-
naden, aanvulling van lacunes en eventueel herbevestiging. 
Deze handelingen moeten doorgaans ter plaatse worden 
uitgevoerd. Dezelfde richtlijnen gelden voor portretfoto’s op 
porselein, die de overledenen letterlijk een gezicht geven en 
hen tastbaar aanwezig maken. Belangrijk om weten is dat 
onzorgvuldige bevestiging mettertijd belasting kan doen 
ontstaan met barsten tot gevolg.

KERAMIEK EN ANDERE GRAFGIFTEN

Doorheen de 19de en de 20ste eeuw en tot heden leggen 
nabestaanden graag iets tastbaar ter aandenken op het graf: 
een bordje met een tekst, een krans in ceramiek, een bloe-
menvaas, … 

Decennialang ging de voorkeur uit naar gedenkplaatjes in 
marbriet (breekbaar, want gemaakt uit glasmassa), doorgaans 
in zwart, maar ook in groen, blauw of wit. Diverse leveranciers 
voldeden aan die vraag, door naast een tekst naar keuze ook 
kant en klare bordjes aan te bieden met standaardopschriften, 
zoals “Rust zacht lieve moeder” of “Kille aarde gij verbergt 
voor altijd onze schat.” Deze grafgiften maken onlosmakelijk 
deel uit van een grafteken en vragen ook om aandacht. Zolang 
de beschermlaag intact is, bestaat er weinig kans op schade. 
Indien water kan binnendringen, kan er schade ontstaan door 
zouten en vorst. Deze inwendige spanningen kunnen breuken 
of afschilfering veroorzaken. Ze vereisen in dat geval consoli-
datie of opvulling van breuknaden. Deze handelingen moeten 
doorgaans ter plaatse worden uitgevoerd.

OMHEINING GRAFPERCEEL 

De omheining hoort onlosmakelijk bij het grafteken. Veelal 
bestaat de afbakening van het grafperceel uit een ijzeren hek, 
uit kettingen tussen paaltjes of uit een laag muurtje in blauwe 
hardsteen. De toestand ervan wordt best opgevolgd om har-
de restauraties te vermijden. Bij zware schade wordt wel vaak 
geopteerd voor een meer ingrijpende restauratie en niet voor 
een conservatie omdat dit de meest duurzame en betaalbare 
oplossing is.

AARDEN BEDJES 

Tijdelijke, beperkt duurzame funeraire gebruiken die ingrijpen 
op de aanleg van het kerkhof verdienen eveneens aandacht. 
Hun hoge erfgoedwaarde vloeit deels voort uit de betrokken-
heid van de bevolking. Een typisch voorbeeld hiervan is de tra-
ditie van aarden bedjes. Hun onderhoud bestaat uit het recht 
afsteken met kale grond in een korte periode voor Allerheili-
gen en het onkruidvrij houden doorheen het jaar. 

Bronzen applicatie op grafteken in Langdorp 

Op de landelijke 
kerkhoven 
van Langdorp 
en Wolfsdonk zijn 
meer porseleinen dan 
bronzen applicaties te 
vinden. Porseleinen applicaties komen 
te Langdorp voor op 122 graftekens. 
Daarnaast zijn er nog een aantal 
porseleinen applicaties verdwenen, 
waarvan duidelijk nog een afdruk te zien 
is. Reliëfs in porselein zijn aangewend 
tot het kerkhof sloot in 1967. Zo’n 105 
graven dragen een Christuskop, meestal 
in medaillon, op een Grieks kruis of - in 
mindere mate - op een rechthoekige 
plaat. Verder staan er op 9 graftekens 
vlammen, op één graf zijn bloemen 
bevestigd en op vier graven staat een 
kruisbeeld. Bij de volwassenen gaat het 
dus vooral om afbeeldingen van Christus, 
met als uitzondering de afbeelding 
van het symbool “handen in elkaar” 
(2 exemplaren). De oudste porseleinen 
applicatie, uit 1890, is de Christuskop op 
het graf van zuster Perpetua (1848-1890).
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Graftypes op kerkhof van Langdorp

RICHTLIJNEN INZAKE  
ONDERHOUD VAN  
GRAFTEKENS 
Op vele kerkhoven wordt momenteel nog een groot aantal 
graftekens door nabestaanden onderhouden. Soms worden 
goedbedoelde, maar schadelijke handelingen gesteld. Velen 
weten niet dat bleekwater (javel) op lange termijn schade 
toebrengt aan natuursteen of dat de groene patina aan het 
brons een meerwaarde geeft. Onderhoudstips kunnen ver-

spreid worden via folders, via gemeentebladen net voor Al-
lerheiligen of via infoborden bij de begraafplaatsen. Op die 
manier kunnen handelingen die ongewild schade veroorza-
ken, vermeden worden.21 

Hieronder geven we alvast enkele algemene richtlijnen, die 
je meer in de diepte kan nalezen in de brochure ‘Onderhoud 
van funerair erfgoed’. Zie ook de Nederlandse gidsen voor 
de instandhouding en herstel van historische graftekens van 
natuursteen en van ijzer, kunststeen en hout. 

 VEGETATIE INPERKEN: 

• verwijderen van regelmatig bladeren en plantenresten

• regelmatig vegetatie manueel bijsnoeien

•  voorzichtig verwijderen van te grote of overgroeiende 
planten, zeker in spleten

• niet alle plantengroei verwijderen: korstmossen en zeld-
zame muurplanten kunnen blijven, want ze brengen geen 
schade aan en maken deel uit van het karakter en de 
natuurwaarden van kerkhoven

• behouden van zoden rond de voet van de zerken: ze 
houden losse grond samen, beschermen de fundering en 
voorkomen wegspoelen

• geen houtachtige of invasieve planten aanplanten, zoals 
klimop 

•  geen gras- of bosmaaier gebruiken rond de zerken 

POETSEN:

• vogelmest snel weghalen 

• manueel met zuiver water reinigen 

• water in periodes met (nacht)vorst vermijden

• een niet te harde kokosborstel gebruiken

• vermijden van te zandstralen of te schuren bij zachte 
steensoorten

Kerkhof van Langdorp (2014)

https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2005/01/01/instandhouding-en-herstel-van-historische-natuurstenen-graftekens
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2003/01/01/instandhouding-van-historische-graftekens-van-ijzer-kunststeen-en-hout
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•  geen staalborstel gebruiken en niet onder hoge druk 
reinigen

• geen chemische producten gebruiken, zoals zoutzuur, 
soda, ammoniak, javel 

• -geen patina op brons en steen verwijderen

KLEIN ONDERHOUD:

• regelmatig ontroesten en herschilderen van ijzeren en 
herstel van houten onderdelen 

• v erwijderen van onkruid en planten uit spleten en barsten 
uitgezonderd zeldzame kruidachtige wilde planten die 
geen overlast of schade met zich meebrengen

• barsten opvolgen en herstellen indien nodig, eventueel 
met stabiele bewaring van holtes waar het kan, als woon-
plaats voor unieke diersoorten

• open voegen niet herstellen met een cementmortel maar 
gebruik maken van een hydraulische kalkmortel en/of 
compatibele mortel om openstaande voegen te dichten 
en losliggende dekstenen te herbevestigen 

• geen siliconen of lijmen gebruiken bij reparaties en  
voegwerk

• geen beschermlaag aanbrengen op natuursteen; dit kan 
meer schade aanrichten dan goed doen

• bevestigingen, zoals moeren, schroeven en scharnieren, 
opnieuw vastzetten en losse onderdelen, zoals belette-
ring, porseleinen kopjes en vazen opnieuw duurzaam 
verankeren 

GROOT ONDERHOUD:

• bij verzakkingen, breuken of sterk roestig metaal een 
specialist raadplegen

• geen inscripties herkappen of overschilderen, tenzij door 
en op advies van een specialist uitgevoerd (zie ‘Help, ik 
heb een kerkhof’)

OPMAKEN VAN  
HERSTEL-RESTAURATIE-
DOSSIERS
Bij het opmaken van herstel-restauratiedossiers kan er op 
diverse manieren worden gewerkt. Het is mogelijk om 
grafteken per grafteken aan te pakken, maar er kunnen ook 
deskundigen aangeschreven worden per specialiteit, waarbij 
dan in één keer ofwel metalen, porseleinen of natuurstenen 
elementen kunnen worden aangepakt. 

KEUZE VOOR EEN AANTAL GRAFTEKENS

Voor het beheer van de meeste graftekens gelden algemene 
principes zoals het verstevigen van funderingen en het tref-
fen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzeke-
ren of om corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen 
tegen te gaan. Bijwerken, herstellen of vervangen van geëro-
deerde materialen of onderdelen zijn meer ingrijpende acties 
waarbij in elk specifiek geval goed overwogen moet worden 
of ze te verantwoorden zijn.

Omdat een bestek voor restauratie telkens aangepast wordt 
aan het specifieke object, is het niet mogelijk om een gede-
tailleerd typebestek op te maken. Een degelijk bestek wordt 
voorafgegaan door een onderzoek van de site waar dit grafte-
ken zich bevindt en een grondig vooronderzoek van het graf-
teken op zich. Deze gegevens worden bijgesteld tijdens het 

Kerkhof van Langdorp (2014)

Project Wolfsdonk 2013                               Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie 

Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie  -  Lingegraaf 14  -  6661 MR Elst  -  0031-621926353 

Project Wolfsdonk 2013                               Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie 

Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie  -  Lingegraaf 14  -  6661 MR Elst  -  0031-621926353 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
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onderzoek en kunnen dan ook invloed hebben op het verdere 
verloop van de restauratie. Ook een verslag van de werken 
en een opvolging van de situatie na de restauratie is onont-
beerlijk, opdat de opgedane ervaring verder zou kunnen ge-
bruikt worden, zowel voor latere restauraties van gelijkaardige 
graftekens als voor de opvolging van dit specifieke grafteken. 
In het bestek wordt rekening gehouden met de eigenheden 
van het te restaureren object, maar ook met zijn omgeving. Zo 
dient opgenomen te worden of het kerkhof het gebruik van 
grote machines aankan, dan wel of de aannemer moet afzien 
van het gebruik daarvan. 

KEUZE VOOR EEN BEPAALDE PROBLEMATIEK

Er kan gekozen worden om één bepaalde problematiek op de 
begraafplaats aan te pakken, wat per grafteken goedkoper 

uitkomt. Voor deze aanpak vormen de inspectieverslagen van 
Monumentenwacht een goede leidraad. Er kan dan een prijs 
gevraagd worden aan een specialist die dezelfde ingrepen 
uitvoert op een groep graftekens. Volgende problematieken 
komen vaak voor:

• ijzerwerk, zoals kettingen, gietijzeren kruisen en  
hekwerk restaureren;

• voegen herstellen en zo indringend water tegengaan  
dat bij open voegen en vriesweer schade kan toebrengen;

• bakstenen fundamenten herstellen;

• blauwe steen assembleren;

• losse onderdelen zoals naamplaten, porseleinen  
applicaties en portretfoto’s herbevestigen;

• porseleinen applicaties reinigen en eventuele  
barsten consolideren.

Met onderhoudspremies van de provincie Vlaams-Brabant zijn in 2013 te Wolfsdonk reeds 
restauraties aangevat, die in het verslag van Monumentenwacht van 2012 als dringend of op 
korte termijn uit te voeren, waren aangemerkt. Het betrof een gehele restauratie van de oostelijke 
grafsteen aansluitend bij de oostelijke zijbeuk van de kerk, een behandeling van de houten kruisen 
door vakkundig herstel van ingerotte delen met aanbrengen van beschermende afwerklagen, 
het terugplaatsen van dekstenen op de pilaster van de zuidelijke muur en een herstel van het 
metselwerk en het voegwerk van de afsluitingsmuren, met een aangepaste mortel op basis van kalk.
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Het onderhoud en beheer gebeuren ofwel met de 
hand ofwel met aangepaste machines voorzien 
van een CE-label, maar steeds zonder de 
ondergrondse plantendelen en houtige gewassen 
te beschadigen. Om insporing en verdichting 
te beperken, is het van belang rekening te 
houden met de eigenschappen van de bodem 
en met de gevoeligheid voor verdichting: het is 
aangewezen aangepaste (brede) banden, (lage) 
bandenspanning en, waar nodig, bodemplaten te 
gebruiken, om zo het gewicht te spreiden. 

Onderstaand overzicht somt per landschappelijk element be-
heersmaatregelen op, die je ook meer uitgebreid kan consul-
teren in de onderhoudsbrochure van Monumentenwacht.

A.  CIRCULATIE: ONDERHOUD EN HERSTEL VAN PADEN

•  treffen van maatregelen tegen weersinvloeden  
en dierlijke vervuiling

• verstevigen van funderingen

• treffen van maatregelen tegen aftakeling en  
ontaarding van materialen

• bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde 
materialen of onderdelen, zoals stenen, verharding, 
metselwerk

• verwijderen van onkruid en opruimen van bladval  
op een ecologische verantwoorde manier

B. MEUBILAIR

• zitbanken: 2 maal per jaar controle en onderhoud,  
indien nodig herstel

• watertappunten: 2 maal per jaar controle en onderhoud, 
winteraflaat, indien nodig herstel

• papiermanden en infoborden: jaarlijkse controle  
en onderhoud, indien nodig herstel

BEHEER VAN HET 
LANDSCHAPPELIJKE ASPECT

https://www.monumentenwacht.be/files/onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf
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C. AFSLUITING EN OMGEVING 

• onderhoud en herstel van kerkhofmuur en poortpilasters:

    ›  reinigen, vrijstellen en verwijderen van eventuele  
begroeiing van de constructie

    ›  op korte termijn restaureren van constructies die  
in slechte toestand zijn

• onderhoud en herstel van poorten en hekornamenten: 
roest verwijderen, zandstralen en herschilderen in relevante 
kleur en uitvoeren van herstellingen.

D.  GROENSTRUCTUUR: ONDERHOUD VAN STRUCTUURBE-
PALENDE BOMEN, ZUILVORMEN, HEESTERS, HAGEN, 
SNOEIVORMEN EN VASTE PLANTEN

• onderhoud van meerstammige bomen en hoogstam- 
bomen: vormsnoei, verwijderen van dood hout,  
wondbehandeling, verwijderen van wortelopslag, …

• onderhoud van zuilvormen: vormsnoei, scheren van  
zuilvormen à rato van 2 beurten per jaar

• onderhoud en plantsoenbeheer van houtachtige  
vegetatie, snoeivormen en hagen: hakken en wieden  
van de grond tussen houtachtige vegetatie,  
snoeivormen en hagen à rato van 6 beurten/jaar en 
snoeien 2 beurten/jaar

• onderhoud en plantsoenbeheer van kruidachtige  
vegetatie: hakken en wieden van de grond tussen  
kruidachtige vegetatie à rato van 6 beurten/jaar en  
opschik van perken van kruidachtige gewassen à rato  
van 1 snoeibeurt/jaar

• verzorging en/of ondersteuning van bomen ter  
voorkoming van of bij schade of ziekte

• beperkte onderhoudsbemesting van beplanting

•  verjongingssnoei en vormsnoei van bestaande  
te behouden beplanting 

Oostzijde van het kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk
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BESCHERMING,  
ONDERSTEUNING EN  
SUBSIDIËRING 
Zoals eerder vermeld, is het voor financiële en ondersteu-
ningsmogelijkheden belangrijk om steeds grondig het sta-
tuut van de site in haar geheel en van haar onderdelen na te 
gaan: wat is beschermd of erkend als waardevol of wat zou 
het kunnen worden? Voor informatie over bescherming (pro-
cedure, statuten en waarden), raadpleeg de website van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en de publicatie ‘Afwegings-
kader’ (pp. 10-12). Voor een erkenning als waardevol contac-
teer de dienst erfgoed van de provincie Vlaams- Brabant.

BESCHERMD DOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De regelgeving rond beschermd erfgoed is vastgelegd in het 
Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit. 
In de recente beschermingen en meer nog beschermingen 
in uitvoering van het decreet van 2013 is de volgende infor-
matie te vinden: een beknopte wetenschappelijke beschrij-
ving; een opsomming van de erfgoedwaarden, een overzicht 
van de erfgoedelementen en -kenmerken, van de beheers-
doelstellingen en van de bijzondere voorschriften voor de 
instandhouding en het onderhoud. In voorkomend geval is 
er een lijst van cultuurgoederen toegevoegd die integrerend 
deel uitmaken van het onroerend goed. Daarnaast worden 
ook de werken opgesomd waarvoor je een toelating of ver-
gunning nodig hebt. Voor een voorbeeld, raadpleeg het be-
sluit van de bescherming als monument van de parochiekerk 
Sint-Jan de Doper met kerkhof te Binkom (Lubbeek). 

Handelingen aan of in beschermde goederen die de erf-
goedwaarde van het beschermde goed mogelijk verstoren 
of schaden, kan men principieel niet aanvatten zonder ver-
gunning of toelating.

Voor informatie betreffende voorwaarden en verplichtingen 
bij de instandhouding en het onderhoud van beschermd fu-
nerair erfgoed, die kunnen verschillen volgens het bescher-
mingsstatuut, raadpleeg de publicaties ‘Sterven in stijl’ (pp. 
102-103) en ‘Help, ik heb een kerkhof’. Daar vind je ook 
informatie over de financiële steun, onder andere premies 
voor behoud en onderzoek, die de Vlaamse overheid je als 
beheerder van beschermd funerair erfgoed biedt.

In de meeste gevallen, zeker gezien het onderhoud van fu-
nerair erfgoed grotendeels bestaat uit een combinatie van 
‘gespecialiseerde werken’, heb je een goedgekeurd beheer-
plan nodig vooraleer je een (verhoogde) erfgoedpremie kan 
aanvragen. Zelfs indien deze verplichting er niet is, is een be-
heerplan zeker en vast nuttig omdat het:

• het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap historisch 
duidt, de afzonderlijke erfgoedelementen inventari-
seert en illustreert, hun bijdrage tot de erfgoedwaarden 
motiveert, hun (bouw)fysische toestand evalueert en hun 
juridische toestand beschrijft;

• een gebiedsgerichte langetermijnvisie, geldig voor 24 
jaar, ontwikkelt met alle betrokken partners, betreffen-
de de evolutie van alle aanwezige erfgoedvormen op 
het onroerend erfgoed, met mogelijkheid tot revisie op 
basis van nieuwe inzichten. In een gebied met meerdere 
zakelijkrechthouders of beheerders (openbare bestu-
ren, eigenaars, erfgoed- en andere verenigingen) is een 
beheercommissie de aangewezen manier om samen na te 
denken over het beheer van onroerend goed. Ze werkt als 

ELEMENTEN TER ONDERSTEUNING 
VAN HET BEHEER

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-laten-beschermen
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-laten-beschermen
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6219
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6219
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024695&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/5162
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/5162
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42650
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42650
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
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een overlegplatform dat actieve, adviserende, coördine-
rende of controlerende taken kan opnemen; 

• die visie vertaalt in beheerdoelstellingen; 

• het bereiken van deze beheerdoelstellingen concreet 
maakt in een overzicht en verantwoording van beheers-
maatregelen die de waarden en kenmerken van het 
erfgoed in stand houden, verbeteren of herstellen;

• – na goedkeuring – leidt tot vrijstelling van advies- of 
toelatingsplichten voor de uitvoering van deze werken 
en deze koppelt aan een financiële planning van begrote 
kosten en opbrengsten, en aan een kader van opvolging 
en evaluatie;

• onderdeel kan zijn van een geïntegreerd beheerplan, 
waarin je de verschillende beheerdoelstellingen vanuit 
natuurbehoud én onroerend erfgoed samen in één plan 
samen brengt tot één afgestemde gebiedsgerichte visie 
binnen de geldende regelgeving;

• noodzakelijk is om aanspraak te maken op een erkenning 
van een kerkhof als ZEN-erfgoed of open erfgoed.

Voor informatie over beheerplannen, zie ‘Sterven in stijl’ 
(pp. 103-104) en de website van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Voor de opmaak van een beheerplan in het kader 
van de waardering van funerair erfgoed en de ontwikkeling 
van een erfgoedvisie voor begraafplaatsen, zie de publicatie 
‘Funerair erfgoed’ (hfdst. 2). Je kan je ook laten inspireren 
door reeds goedgekeurde beheerplannen, zoals dat van de 
Huldenbergse Sint-Pieter- en Pauluskerk met ommuurd kerk-
hof en van de Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof, om-
heiningsmuur en oorlogsgedenkteken in Sint-Pieters-Leeuw. 

De inspectierapporten van Monumentenwacht kunnen ge-
bruikt worden voor het opstellen van een beheerplan en een 
onderhoudslogboek dat je nodig hebt voor de zes-jaarlijkse 
evaluatie van je beheerplan en voor de aanvraag van de aan-
vullende erfgoedpremie voor goed onderhoud van 10%.

Komen niet in aanmerking voor een erfgoedpremie: niet- 
erfgoedgebonden onderhoud, handelingen gericht op het 
opnieuw aanbrengen van niet meer aanwezige waardevolle 
elementen (behalve bij voldoende materiaal voor een verant-
woorde reconstructie) en ontsluitingswerken, behalve als ze 
opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan voor open 
erfgoed.

NIET-BESCHERMD

Voor niet-beschermd funerair erfgoed dat opgenomen is in 
de vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed en hou-
tige beplantingen met erfgoedwaarde, verleent het Agent-
schap Onroerend Erfgoed sinds 1 januari 2017 geen advies 
meer bij kap, sloop of verwijdering van items. Wel is de ver-
gunningverlenende overheid gehouden aan een zorg- en 
motiveringsplicht. Op basis van een onroerenderfgoedtoets 
moet ze oordelen of het belang van het project van sloop, 
kap of verwijdering opweegt tegen het verlies van erfgoed-
waarden. Dit oordeel verwerkt ze in de motivatie om de (ste-
denbouwkundige) vergunning te verlenen. Voor meer info, 
zie ‘Sterven in stijl’ (pp. 99-100).

Tot slot is er gezien de eigenheid van historische begraaf-
plaatsen steeds een stedenbouwkundige vergunning voor 
de oprichting of afbraak van constructies (zoals graftekens, 
ommuring) en voor wijzigingen in het reliëf. Een vergunning 
is niet nodig bij de functiewijziging van begraafplaats naar 
groene ruimte of bij de herinrichting van een begraafplaats. 
Denk bij dit laatste aan het wijzigen van paden en beplan-
ting, plaatsen van banken, … Voor meer info, zie ‘Sterven in 
stijl’ (pp. 86-89). 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-zen-erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/27/HAOE027-001.pdf
https://plannen.onroerenderfgoed.be
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/526
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/526
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/509
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/509
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
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AANGEDUID ALS WAARDEVOL DOOR DE PROVINCIE 
VLAAMS-BRABANT

Zowel openbare besturen als vzw’s die het beheer van 
onroerend erfgoed tot doel hebben kunnen bij de provin-
cie Vlaams-Brabant terecht voor een ondersteuning bij de 
waardering en het behoud van niet-beschermd, waardevol 
onroerend erfgoed dat voldoet aan de voorwaarden (zie 
pag. 19). Bovendien moet het onroerend erfgoed met een 
publieke functie betreffen, namelijk met een openbaar ka-
rakter dat in hoofdzaak geen commerciële of andere be-
stemming heeft die economische opbrengsten genereert, 
en dat publiek toegankelijk is.

Voorwaarde is dat de aanvrager lid is van Monumenten-
wacht. De aanvraag voor subsidiëring bij het uitvoeren 
van herstel- en instandhoudingswerken moet aansluiten 
bij de aanbevelingen in het inspectieverslag van Monu-
mentenwacht of bij het gunstig advies van het Regionaal 
Landschap en moet passen in een meerjarig beheerplan 
van het bouwkundig, landschappelijk of klein historisch 
erfgoed.

Het accent bij de tussenkomst bij werken ligt steeds op 
preventief onderhoud, denk hierbij voor graftekens aan 
zacht reinigen en roestvrij maken van constructieve en 
decoratieve delen, plantvrij maken en kleine voegen en 
barsten dichten. 

Ook voor het onderzoek van een als waardevol erkend 
kerkhof of van een kerkhof waarop reeds een aantal graf-
tekens erkend zijn, kan begeleiding of een subsidie aan-
gevraagd worden. Dit onderzoek kan gegevens aanreiken 
voor de opmaak van een inventaris van de graftekens van 
lokaal historisch belang of van een herwaarderings- en be-
heerplan van het kerkhof en de graftekens.

 

ONDERSTEUNING DOOR HET REGIONAAL LANDSCHAP

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identi-
teit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Een 
Regionaal Landschap is een organisatie in deze streek die 
natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie be-
houdt en versterkt. 
In Vlaams-Brabant zijn er vijf Regionale Landschappen actief: 
Pajottenland en Zennevallei, Brabantse Kouters, Dijleland, 
Noord-Hageland en Zuid-Hageland. De provincie subsidieert 
deze organisaties sinds 2014 om een duurzame natuur- en 
landschapszorg te realiseren. Doelgroepen zijn particulieren, 
verenigingen, gemeenten, landbouwers, … 

In elk Regionaal Landschap is een landschapszorger actief 
die overheden en particulieren stimuleert en motiveert om 
bij te dragen of initiatiefnemer te zijn van projecten en ac-
ties inzake landschapszorg en cultuurhistorisch erfgoed, in 
beschermde en niet-beschermde landschappen. Binnen deze 
algemene landschapszorg ligt de focus op het historisch per-
spectief van het landschap. Naast projectuitvoering op het 
terrein zetten zij ook in op brede sensibilisatie, draagvlakvor-
ming, adviesverlening en samenwerking.

Concreet ondersteunt een Regionaal Landschap geen regu-
lier onderhoud, maar komt wel via advies, subsidie en uit-
voering tussen in achterstallig onderhoud en de aanplant van 
kleine landschapselementen als hagen, heggen, houtkanten, 
… Indien er een erkende intergemeentelijke onroerenderf-
goeddienst (IOED) actief is, werkt het Regionaal Landschap 
hier mee samen voor de ondersteuning van de betrokken 
gemeenten bij de uitvoering van het onroerenderfgoedbe-
leid inzake landschappen.

Kerkhof Ourodenberg

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ondersteuning-bij-het-waarderen-en-het-behoud-van-waardevol-onroerend-erfgoed-met-een-publieke-functie-vlaams-brabant
https://www.regionalelandschappen.be/regionale-landschappen/5401
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Elk Regionaal Landschap is ook een partner in het herwaar-
deren van klein historisch waardevol niet-beschermd erfgoed 
(zoals kapellen, serres, grafkruisen, …) met het omringende 
landschap. Dit gebeurt in het kader van 360°-erfgoedpro-
jecten, met de financiële ondersteuning van de provincie 
Vlaams-Brabant en met begeleiding door Monumenten-
wacht Vlaams-Brabant.

HERGEBRUIK (OF BRUIKLEEN) 
EN PETER- EN METERSCHAP 
Het in hergebruik of in peter- en meterschap stellen van een 
verlopen of teruggenomen vergunning met grafteken, kan 
het beheer van een oude begraafplaats ondersteunen. Deze 
beheersvormen betekenen een meerwaarde en een besten-
diging van de historische functie, de maatschappelijke én de 
artistieke waarde van de begraafplaats. Peter- en meterschap 
betekent dat een persoon, organisatie of bedrijf het beheer 

van een grafteken op zich neemt. Hergebruik houdt in dat 
de gemeente een historisch graf terug in concessie geeft mét 
als voorwaarde het behoud van het historische grafteken. In 
beide gevallen moet worden aangegeven dat het grafteken 
in bezit blijft van de gemeente. Er kan worden opgegeven 
of er werken zijn uit te voeren, waarbij een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen verplicht en optioneel uit te voe-
ren werken. Peter- en meterschap is kosteloos. De peter of 
meter (een persoon of vereniging) kan er dan niet begraven 
worden, maar draagt zorg voor het grafteken. In geval van 
hergebruik wordt het stoffelijk overschot ontgraven. Het be-
houd van de historische namen op de grafsteen is aangera-
den, omdat ze een deel van de geschiedenis van het grafte-
ken vormen. Er kan een bijkomend opschrift op een gepaste 
manier worden aangebracht op het grafteken. Zie ook ‘Help, 
ik heb een kerkhof’.

Hergebruik kan niet voor alle graftekens worden toegestaan, 
zeker voor graven van personaliteiten van (boven)lokaal 
belang is dat niet gepast. In beschermde sites neemt het 
Agentschap Onroerend Erfgoed een adviserende rol op. De 
reglementering en de prijs van hergebruik worden bepaald 
door de gemeente.  Bruikleen vormt een ondersteuning in 
het onderhoud en kan ook voor inkomsten zorgen.

Peter- en meterschap en hergebruik zijn beide een overeen-
komst tussen een gemeente en een persoon of vereniging 
die schriftelijk wordt vastgelegd. Daarin wordt het grafteken 
beschreven, een foto van het graf gemaakt, aangeduid welke 
werken er eventueel mogen of moeten worden opgeknapt 
en de bepalingen opgenomen dat het grafteken in bezit blijft 
van de gemeente, dat de persoon of vereniging het onder-
houd van het graf op zich neemt en dat bij gebrek daarvan 
het contract wordt verbroken. In Antwerpen slaan deze vor-
men van herbestemming goed aan en vormen ze een steun 
voor het beheer.

Sinds de wijziging van het decreet op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging (28 oktober 2016) is het niet langer verplicht 
om op elke begraafplaats alle vormen van lijkbezorging aan 
te bieden (begraven, columbarium, strooiweide). Alle vormen 
moeten wel op het grondgebied van een gemeente aange-
boden worden. Hierdoor kan iedere gemeente ook kleine, 
historische kerkhoven in gebruik houden. Per begraafplaats 
kan worden afgewogen welke vormen van lijkbezorging de 
draagkracht van de specifieke site respecteren.

Dit betekent dat men ook niet-volzette grafkelders kan ge-
bruiken voor bijzettingen in kistvorm of na ontruiming her-
bestemmen tot gemeenschappelijke urnenkelders of knekel-
putten. Volzette grafplaatsen kunnen ook nog dienen voor 
urnebijzettingen of verstrooiingen. 

Eventueel kan er bij gesloten kerkhoven ook bekeken wor-
den of ze terug ingeschakeld kunnen worden in de moderne 
lijkbestemming, door ze bijvoorbeeld voor te behouden voor 
verstrooiing of het inrichten urnenvelden, met respect voor 
de erfgoedwaarden.

Voor meer informatie, zie ‘Help, ik heb een kerkhof’ en  
‘Sterven in stijl’ (pp. 82-83 en 178).

Na een voorafgaande inventarisatie door de 
funeraire werkgroep De Immortellen, leidde 
een 360°-erfgoedproject in 2019 tot het 
herstel een 80-tal waardevolle graven op de 
begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef. Dit 
typisch plattelandskerkhof uit de 19de eeuw, 
vlak aan de kerk in het centrum en met een 
mooi uitzicht op de Molenbeekvallei, heeft 
heel wat graven met erfgoedwaarde. Dankzij 
de inhoudelijke en technische expertise van 
Monumentenwacht Vlaams-Brabant, hebben 
het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
de gemeente Londerzeel en De Immortellen 
deze relicten in ere hersteld. De bedoeling is om 
niet alleen de graven, maar op termijn de hele 
omgeving van het kerkhof te herwaarderen en 
er een groene rustplaats van te maken. Door 
de begraafplaats te vergroenen en biodivers 
te maken, wordt een link gelegd met het 
landschap van de aansluitende vallei.

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/28/HAOE028-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5488
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RELATIE TOT DE  
INHOUDELIJKE VISIE OP  
DE HERWAARDERING 
In een dynamisch erfgoedbeleid worden de historische aspec-
ten en evoluties van het funerair erfgoed in brede zin ge-
koppeld aan een hedendaagse interpretatie en beleving van 
de kerkhofsite. Het funerair erfgoed is best in brede zin te 
benaderen: naast de graftekens zelf, ook de kerkhofstructuur, 
de landschappelijke inbedding en de betrokken verhalen, 
tradities en praktijken in een maatschappelijke context. Een 
nieuwe invulling van een kerkhof, bijvoorbeeld als groenoase 
of doorgangszone voor buurtbewoners, kan gekoppeld wor-

den aan vormen van erfgoedontsluiting, door bijvoorbeeld de 
symboliek van kerkhofflora of de inbedding van het kerkhof 
in sociale praktijken van processies aan te geven. 

De keuze voor vorm en inhoud van ontsluiting dient omzich-
tig te gebeuren. De uitwerking van educatieve, recreatieve, 
toeristische activiteiten of ecologische ingrepen houdt best 
rekening met de religieuze, meditatieve en sociale functies 
van de kerkhofsite voor familieleden en lokale inwoners. Voor 
kerkhoven die nog in gebruik zijn, is het nodig de functie van 
as- en lijkbezorging en de bijbehorende praktijken te verzoe-
nen met nieuwe functies verbonden aan erfgoedbeheer. 

VOORBEELDEN VAN  
ONTSLUITING
Ontsluiting kan zowel op het (on)roerend erfgoed van het 
kerkhof en de graftekens zelf inspelen, als op het immaterieel 
erfgoed van verhalen, tradities en praktijken, verbonden aan 
de funeraire site. 

VERSPREIDING VAN KENNIS EN BELEVING

Via verschillende types van ontsluiting kan de kennis over de 
kerhofsite, over het onderzoek en over toekomstplannen bij 
het brede publiek worden gebracht. Dit bevordert niet enkel 
de verspreiding van kennis, maar leidt eveneens tot een ver-
hoogde waardering bij de lokale bevolking en bezoekers. Deze 
ontsluiting kan diverse vormen aannemen, aangepast aan de 
partners (scholen, heemkundigen, archieven,…) en het soort 
doelpubliek (inwoners, toeristen, ergoedgeïnteresseerden, …). 

 

ONTSLUITING
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Hierbij geven we enkele voorbeelden:

• brochure of boek;

• tentoonstelling met foto’s, archiefmateriaal,  
getuigenissen, …;

• lezing;

• bezoek aan het kerkhof met een ontmoeting met een 
arbeider, beheerder of rouwconsulent die hun ervaringen 
én dagelijkse praktijk delen;

• informatieborden;

• gidsbeurten;

• theaterwandeling;

• (digitale) zoektochten met opdrachten (bv. in Leuven).

• erfgoeddatabank

• website, zoals www.funerabilia.be;

• verhalenbank;

• schoolactiviteiten: kijk op Klascement en Cultuurkuur voor 
inspirerende voorbeelden 

• opname van het kerkhof in bestaande lokale/regionale 
ontsluitingsinitiatieven van zachte recreatie, zoals fiets-, 
wandel- en natuurroutes.

INFOBORDEN 

• Voor de opmaak van infoborden is het aan te raden om 
voorafgaand een ontwerp van vormgeving en materiaal-
gebruik te laten uitwerken om een duurzame, harmoni-
sche inrichting te krijgen. Infoborden dienen ter plaatse, 
verspreid over het kerkhof, gepositioneerd te worden, op 
bijzondere plaatsen in relatie met het landschap, (gehelen 
van) graftekens of historisch relevante structuurelemen-
ten (zoals een processiepad). Zie ook de publicatie van 
Natuurpunt voor het delen via info borden van informatie 
over unieke flora en fauna en het aangepaste (vaak exten-
sievere) beheer.

 

STILTETOERISME

Plattelandskerkhoven kunnen ook ontsloten worden in het 
kader van stiltetoerisme. Gezien hun vaak ingesloten ligging 
in de schaduw van de sacraliteit van een kerk, hun land-
schappelijke kenmerken met specifieke flora en fauna en hun 
band met het verleden als plaats van herinnering, nodigen ze 
uit zichzelf al uit tot stilte, onthaasting en reflectie. ‘Stilte’ is 
hier ruimer op te vatten dan louter akoestisch van aard. ‘Stil-
te’ omvat ook een beleving van ruimtelijke kwaliteiten, een 
ervaring van de natuurlijke omgeving en een contact met erf-
goedsporen. De potentie van plattelandskerkhoven om zich 
als stilteplekken te profileren, kan versterkt worden door:

• een artistieke omkadering, zoals de plaatsing van poëzie-
borden of de ontwikkeling van een verhalenbundel rond 
vergankelijkheid;

• een koppeling aan de landschappelijke context, via 
stiltewandelingen of een herwaardering van trage wegen 
rondom het kerkhof;

• een historische ervaring, door via een app of brochure 
inzicht te geven in vroegere praktijken van omgang met 
de dood;

• een clustering, namelijk de verbinding via fiets- en  
wandelroutes van locaties met identieke of analoge  
functie, thema, sfeer, … 

De ontsluiting van een plattelandskerkhof 
kan naadloos aansluiten bij nabij gelegen 
begraafplaatsen, op basis van gelijkenissen 
in hun ligging, structuur, geschiedenis, 
graftekens of funeraire praktijken, of vanwege 
het aanwezige erfgoed van en in de kerk. De 
kerkhofsites van Wolfsdonk en Langdorp zijn 
sinds juni 2016 opgenomen in een netwerk 
van fietsroutes tussen Leuven en Averbode 
die 20 sites met waardevolle kerken, orgels en 
kerkhoven met elkaar verbinden. 

Een bijbehorend boek brengt de verhalen van 
deze sites verder tot leven en QR-bordjes 
langsheen het traject reiken nog extra 
informatie aan.

Het erfgoed van 
de Dilbeekse 
begraafplaatsen 
is sinds 2013 
ontsloten via 
een kwalitatieve 
brochure, “Verhalen 
in steen: funerair 
erfgoed in Dilbeek”. 
De opmaak ervan was een initiatief van de 
gemeente in het kader van Erfgoeddag 2013. 
Ze werd samengesteld door de werkgroep 
Funerair Erfgoed Dilbeek, met de medewerking 
van Pasar Dilbeek centrum, Trage Wegen 
Dilbeek, Heemkring Bodeghave, Familiekunde 
Vlaanderen regio Dilbeek vzw en Dilbeeks 
Erfgoed vzw en de diensten burgerzaken 
en archief van de gemeente Dilbeek. Via de 
duiding van de geschiedenis en de structuur 
van de begraafplaatsen en de symbolen, 
opschriften en foto’s op de graftekens ontdekt 
de lezer al wandelend de verhalen die deze 
grafmonumenten vertellen.

https://www.funerabilia.be/sinstructions.html
http://www.funerabilia.be
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=%22funerair+erfgoed%22
https://www.cultuurkuur.be/zoekresultaten?q=funerair
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2020-25_ecologisch_beheer_van_kerkhoven_-_web.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2020-25_ecologisch_beheer_van_kerkhoven_-_web.pdf
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QR-CODE EN NFC-TAG 

• Om ook buiten erfgoedevenementen het publiek te infor-
meren over het lokale funerair erfgoed kan de kerkhofsite 
op een digitale manier worden ontsloten. Via een QR-co-
de kan een bezoeker met een smartphone informatie 
opvragen over het kerkhof en over individuele graftekens. 
Op een infopaneel aan de toegang, of bij een aantal graf-

tekens, staat dan de QR-code, met een tekst met korte 
introductie over de site. Dezelfde info wordt geleverd 
met een NFC tag. Ook via de computer thuis kan deze 
info bekeken worden. Bekijk ook de mogelijk heden van 
permanente digitale ontsluiting via de ErfgoedApp van 
FARO.

In het herwaarderingsplan van Wolfsdonk is de creatie van 
poëziezuilen opgenomen. De nadruk wordt hierbij gelegd op 
het belang van de vormgeving en het materialengebruik. 
Door een duurzame inrichting en verantwoorde 
uniforme huisstijl kunnen ze op niet-storende wijze 
geïntegreerd worden in de ruimte en structuur van het 
kerkhof (bijvoorbeeld via vloerplaten), en hierbij zelfs de 
harmonische indruk versterken. 

De inplanting van de poëziezuilen kan gebeuren op 
bijzondere plaatsen in relatie met het landschap of het 
verleden van de site. De poëzieteksten kunnen door lokale 
inwoners (nabestaanden, leden van de kerkfabriek of 
heemkundige kring) of door een selectie van dichters 
geschreven worden.

Voor het kerkhof van 
Wolfsdonk werd een 
dergelijke ontsluiting 
uitgewerkt. Naast een 
korte geschiedenis 
van de kerkhofsite 
en een duiding bij het 
herwaarderingsplan wordt 
bij een aantal welgekozen 
graftekens informatie 
verstrekt, zodat op het 
einde van het bezoek 
een beeld is geschetst 
van de eigenheid van 
de begraafplaats, de 
graftekens en de begraven 
personen. 

Zie http://ibeaken.mobi/
wolfd001. 

https://erfgoedapp.be
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AANSLUITING BIJ BOVENLOKALE INITIATIEVEN 

Om het erfgoed van plattelandskerkhoven een ruimere 
weerklank en breder draagvlak te geven, kan aansluiting ge-
zocht worden bij bovenlokale initiatieven waarop de lokale 
bevolking, maar ook een ruimer publiek de kans krijgen om 
zich te verdiepen in de betekenis van deze waardevolle sites.

Erfgoeddag, jaarlijks op de eerste zondag na de paasvakan-
tie, is door zijn aanpak, publieksbereik en innovatieve rol 
uitgegroeid tot één van de toonaangevende erfgoedevene-
menten in Vlaanderen en Brussel. Erfgoeddag is een sensibi-
liseringsactie rond cultureel, roerend en immaterieel, erfgoed 
voor publiek, sector, pers en beleid. Alle initiatieven zijn erop 
gericht om het cultureel erfgoed inzichtelijk te maken en op 
die manier een omslag te realiseren in de publieke percep-
tie en benadering van erfgoed. Erfgoeddag heeft anderzijds 
ook de bedoeling om de sector zelf zo goed mogelijk te 
laten samenwerken, innoverende impulsen te cultiveren en 
de eigen activiteiten in een hedendaags erfgoedperspectief 
te plaatsen. Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoed-
ontsluiting, publiekswerking en duurzaamheid stimuleren. 
De Coördinatie Erfgoeddag biedt steeds een luisterend oor 
voor organisatorische en inhoudelijke moeilijkheden: kandi-
daat-deelnemers kunnen er terecht met al hun vragen en 
opmerkingen. De inbedding van de Coördinatie in FARO. 
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed staat garant voor 
een goede inhoudelijke begeleiding.

Open Monumentendag Vlaanderen, het grootste cultureel 
ééndagsevenement van Vlaanderen, zet elk jaar op de twee-
de zondag van september het onroerend erfgoed in de kij-
ker. Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van 
Herita, in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en 
gemeenten en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse overheid. De coördinatie en dagelijkse werking 

van Open Monumentendag Vlaanderen worden verzorgd 
door Herita vzw. Open Monumentendag sensibiliseert de 
bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief zorg 
te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en 
immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het 
bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium 
maken deel uit van het programma. 

Door deel te nemen aan de jaarlijkse Europese Week van de 
Begraafplaatsen richt een gemeente de aandacht op het erf-
goed van haar begraafplaatsen. Tijdens deze week worden 
vooral rondleidingen georganiseerd, maar ook lokale initia-
tieven rond het funerair erfgoed worden belicht. De Week is 
een Europees initiatief dat jaarlijks doorgaat van het laatste 
weekend van mei tot en met het laatste weekend van juni. 
Dit laatste weekend valt samen met Open Kerkendagen. 
Kerkhoven die deelnemen aan de Week van de Begraafplaat-
sen worden, mits melding bij Open Kerken, ook opgenomen 
in de promotie van Open Kerkendagen. 

Tijdens Open Kerkendagen kan een kerkhof, mits openstel-
ling van het kerkgebouw, dus ook onder de aandacht ge-
bracht worden. Elk gebedshuis kan meedoen aan de Open 
Kerkendagen, ook als het geen lid is van de Stichting Open 
Kerken. De doelstelling van de stichting bestaat erin om het 
waardevol kerkelijk patrimonium in het daglicht te stellen en 
toegankelijk te maken voor bezoekers en de plaatselijke be-
volking, toe te zien op de vorming en begeleiding van de 
onthaalmensen, instrumenten te bedenken om het kerkelijk 
patrimonium te ontdekken en te interpreteren, en activitei-
ten die het kerkelijk patrimonium tot leven brengen, te ver-
spreiden en promoten, zoals bezoeken, concerten, conferen-
ties en religieuze activiteiten.

Ten slotte is deelname aan de Nacht van de Geschiedenis, 
een activiteit van Davidsfonds Evenementen, te overwegen. 

Rondleiding op de begraafplaats van Steenhuffel (Londerzeel).

https://faro.be/erfgoeddag
https://www.openmonumentendag.be
https://openchurches.eu/nl
https://www.nachtvandegeschiedenis.be
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Het opzet is eenvoudig: elk jaar meer dan 200 activiteiten 
rond geschiedenis op één avond aanbieden: van lezingen, 
tentoonstellingen, rondleidingen tot theater. Neem ook ken-
nis van activiteiten zoals Wereldlichtjesdag en Reveil en bekijk 
hoe je als beheerde deze burgerinitiatieven kan begeleiden 
en faciliteren.

Neem ook kennis van activiteiten zoals Wereldlichtjesdag en 
Reveil en bekijk hoe je als beheerde deze burgerinitiatieven 
kan begeleiden en faciliteren.

Na een onderzoek, inventarisatie en oplijsting 
van graven van lokaal historisch belang 
in samenwerking met vrijwilligers, is de 
gemeente Londerzeel in 2010 gestart met 
de herinrichting van de begraafplaats van 
Steenhuffel. Dit ging gepaard met een waaier 
aan ontsluitingsactiviteiten. 

De Heemkundige Kring Sint-Kristoffel en de 
Davidsfonds-afdeling organiseerden, onder de 
titel ‘Stof tot nadenken’, een activiteit over 
grafstenen en hun symboliek tijdens de Nacht 
van de Geschiedenis in 2010. Bij een bezoek 
aan het kerkhof en tijdens de projectie van 
een fotoreeks, gingen ze dieper in op de beeld- 
en symbolentaal, gelinkt aan evoluties in 
praktijken van begraven en cremeren. 

Tijdens twee avonden gedurende de Week van 
de Begraafplaatsen 2012 belichtte de gemeente 
de begraafplaats. Een gratis informatiemap 
bundelde de belangrijkste inzichten. Een 
medewerker van de burgerlijke stand gaf een 
historische toelichting en ontvouwde ook 
de toekomstplannen. Een tentoonstelling 
met foto’s over funeraire symboliek en met 
modelboeken uit het fonds van de plaatselijk 
architect-steenhouwer Praille, bewaard in 
het gemeentearchief, werd gekoppeld aan 
het onderzoeksrapport. Rondleidingen in situ 
gaven toelichting over de totstandkoming 
van waardevolle grafzerken, hun symboliek 
en de achtergrond van de overledenen. Op elk 
grafteken van lokaal historisch belang werd 
een kaarsje gebrand.

Eind 2014 kende de deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant een subsidie toe aan de 
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt van Wolfsdonk 
voor het ontsluitingsproject “Tocht langs 
kerkhoven, kerken en orgels Vlaams-Brabant”. 
In samenwerking met diverse partners werd 
het cultureel en toeristisch potentieel van 
het onroerend erfgoed uit het plattelandsdorp 
bovenlokaal gevaloriseerd door het te 
koppelen aan een breder historisch en 
geografisch kader. Concreet gaf dit aanleiding 
tot de ontwikkeling van twee fietslussen 
tussen Leuven en Averbode, die 20 sites met 
waardevolle orgels en kerkhoven met elkaar 
verbinden, de redactie van een historisch 
verdiepende publicatie en de plaatsing van 
QR-bordjes langsheen het traject met nog 
extra informatie. Bij de lancering op laatste 
zondag van de Week van de begraafplaatsen 
en Open Kerkendagen 2016 werden op 
de 20 sites de hele dag door activiteiten 
georganiseerd, gaande van rondleidingen en 
tentoonstellingen tot yogasessies, concerten 
en voordrachten.

ONDERSTEUNING BIJ  
ONTSLUITING 
De provincie Vlaams-Brabant stimuleert en ondersteunt pro-
jecten die beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed 
in Vlaams-Brabant ontsluiten. Met deze projectsubsidies wil de 
provincie de erfgoedparticipatie stimuleren en ondersteunen. 
Een project kan zowel een ontsluitingsproject en/of een voor-
onderzoek in functie van een ontsluitingsproject omvatten. De 
ontsluiting moet: 

• kwaliteitsvol en duurzaam zijn

• publieksgericht zijn en aan publieksverbreding doen

• bovenlokale uitstraling of relevantie bereiken door een 
aangepaste publiekswerking

• de kennis over het onroerend erfgoed vergroten

• innovatief zijn of een voorbeeldfunctie hebben

• rekening houden met de erfgoedwaarden en met de 
specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed

• inhoudelijk en financieel afgebakend en haalbaar zijn.

Belangrijk hierbij is dat er steeds afstemming en/of samenwer-
king voorzien wordt met partners in het erfgoedveld, met do-
meinen buiten de erfgoedsector en met het gemeentebestuur. 

https://www.wereldlichtjesdag.nl/
https://www.reveil.org/
https://www.beleven.org/feest/wereldlichtjesdag
https://www.reveil.org
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/ontsluiting-van-onroerend-erfgoed
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FUNERAIR ERFGOED IN HET DOCUMENTATIECENTRUM VLAAMS-BRABANT 

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant is een bewaarbibliotheek die de provincie al decennialang 
uitbouwt om het verleden en het erfgoed van de eigen regio te documenteren, zorgvuldig te bewaren  
en beschikbaar te stellen voor het publiek. De collectie omvat zo’n 11.000 boeken en tijdschriften.  
Ze handelt in hoofdzaak over geschiedenis (erfgoed, heemkunde, archeologie, kunstgeschiedenis,  
volkskunde, monumenten, dialecten, genealogie, …), maar bestrijkt ook nog andere domeinen,  
zoals toerisme, aardrijkskunde, natuur, … 

Deze collectie bezit veel werken die het funerair verleden en erfgoed in Vlaams-Brabant, vaak tot op lokaal 
niveau, belichten. Volgend overzicht is een greep uit het aanbod:
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voor Toerisme, Hotelwezen en Voedingsbedrij-
ven, 1976

• Brusselse begraafplaatsen, Stichting Monumen-
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FUNERAIR ERFGOED OP ERFGOEDPLUS

Erfgoedplus.be is een online databank die cultureel erfgoed inventariseert en toegankelijk maakt. Via de 
website ontsluiten erfgoedbeheerders objecten uit hun collecties. Documentatie over de oprichting van 
grafmonumenten, beschrijving van individuele graftekens en oude foto’s van funeraire elementen of prak-
tijken zijn in vele deelcollecties opgenomen, zoals in de collectie van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk 
te Vertrijk. Uit interesse, uit professioneel oogpunt, voor een werkje voor school, voor een toeristische 
brochure of rondleiding… alle redenen zijn goed om Erfgoedplus.be te doorzoeken. En wij garanderen dat 
je meer vindt dan je zoekt!

www.erfgoedplus.be 

FUNERAIR ERFGOED IN DE KLAS

De Inspiratiegids “Ontdek onroerend erfgoed in je schoolbuurt” biedt tientallen lesideeën om leerlingen 
uit de 2de en 3de graad van het basisonderwijs op een toegankelijke manier warm te maken voor het on-
roerend erfgoed (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed) in hun directe schoolomgeving. 
Vele lesideeën zijn toepasbaar op de verkenning en intrepretatie van funerair erfgoed. Eén lesidee richt zich 
concreet op het verwerven van inzichten in thema’s zoals dood, begrafenis, rituelen en symbolen door het 
funerair erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen te onderzoeken.

www.vlaamsbrabant.be/inspiratieonroerenderfgoed

http://www.erfgoedplus.be
http://www.vlaamsbrabant.be/inspiratieonroerenderfgoed
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	-
	-

	De graftekens zijn geen indrukwekkende monumenten.  En de ruimtelijke aanleg is vaak moeilijk leesbaar, zeker in vergelijking met stedelijke begraafplaatsen. Toch kunnen plattelandskerkhoven op een zeer veelzijdige manier bijdragen aan de hedendaagse belevingswaarde van begraafplaatsen. Het materieel diverse en historisch gelaagde karakter van dit erfgoed vraagt bovendien om een totaalbenadering door vele betrokkenen, zoals lokale overheden, kerkfabrieken, landschapszorgers en erfgoedactoren. Een dergelijke
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	De provincie Vlaams-Brabant wil samen met hen het beheer, de studie en de herwaardering van lokaal funerair erfgoed stimuleren en ondersteunen. De uitgave van dit draaiboek vormt hiervoor niet enkel een begin, maar is ook het resultaat van zo’n beleid. 
	-

	In 2012 kende de provincie immers een subsidie toe aan een historisch project van de kerkfabrieken van Wolfsdonk en Langdorp. Het doel ervan was tweeledig. Naast een grondige (kunst)historische studie, landschappelijke analyse en inventarisatie van beide plattelandskerkhoven, had het als opzet een toekomstvisie voor het kerkhof van Wolfsdonk uit te werken, onder de vorm van een herwaarderings- en beheerplan. Het project werd gedragen door een team van specialisten, afgevaardigden van verantwoordelijke overh
	-
	-

	De praktijkervaringen van dit begeleidingscomité legden de basis voor dit draaiboek, waarvan de aanbevelingen even goed bruikbaar zijn voor niet rond de kerk gelegen begraafplaatsen. In functie van recente decretale wijzigingen rond begraafplaatsbeheer, publicaties rond erfgoedzorg van het Agentschap Onroerend Erfgoed en tot voorbeeld strekkende lokale projecten is het draaiboek al aan zijn 3de herwerkte editie toe. Het heeft oog voor wetgeving, registratie en inventarisatie, (kunst)historische studie, land
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Artifact
	Tom Dehaene, Gedeputeerde voor erfgoedProvincie Vlaams-Brabant
	Tom Dehaene, Gedeputeerde voor erfgoedProvincie Vlaams-Brabant
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	Artifact
	ERFGOEDWAARDE
	ERFGOEDWAARDE

	Plattelandskerkhoven vormen vaak uitzonderlijke groenzones, stilteplaatsen en herdenkingsparken, met diverse materiële sporen die getuigen van de lokale geschiedenis en de evolutie in funeraire praktijken. 
	Plattelandskerkhoven vormen vaak uitzonderlijke groenzones, stilteplaatsen en herdenkingsparken, met diverse materiële sporen die getuigen van de lokale geschiedenis en de evolutie in funeraire praktijken. 
	Jammer genoeg bleek de interesse voor dergelijke sites eerder uitzonderlijk, zeker in vergelijking met de aandacht die grote, vaak stedelijke, begraafplaatsen, zoals die van Leuven of Antwerpen, te beurt viel. 
	Bovendien stonden ze gedurende lange tijd – en soms nog steeds – in de verdrukking. Een combinatie van legislatieve en socio-culturele redenen lag aan de basis van de verwaarlozing en/of ontruiming van landelijke begraafplaatsen, zeker vanaf midden 20ste eeuw. 

	Naast het slechts druppelsgewijs toegepaste, meer dan twee eeuwen oude verbod op het begraven in de bebouwde kom, zorgden de bezorgdheid over de volksgezondheid, de goedkopere grondprijs aan de rand van de gemeente en de mogelijkheden tot uitbreiding aldaar ervoor dat kerkhoven in onbruik raakten ten voordele van begraafplaatsen aan de rand van dorpskernen. Ook de druk van ‘koning auto’ deed tal van kerkhoven wijken voor parkeerplaatsen die aangelegd werden tot aan de kerk. Niet zelden beslisten lokale over
	Naast het slechts druppelsgewijs toegepaste, meer dan twee eeuwen oude verbod op het begraven in de bebouwde kom, zorgden de bezorgdheid over de volksgezondheid, de goedkopere grondprijs aan de rand van de gemeente en de mogelijkheden tot uitbreiding aldaar ervoor dat kerkhoven in onbruik raakten ten voordele van begraafplaatsen aan de rand van dorpskernen. Ook de druk van ‘koning auto’ deed tal van kerkhoven wijken voor parkeerplaatsen die aangelegd werden tot aan de kerk. Niet zelden beslisten lokale over
	-
	-
	-

	Ondanks recente tendensen om de ruimtelijke, ecologische en cultuur-historische kwaliteiten van plattelandskerkhoven te herwaarderen, wordt de erfgoedwaarde van plattelandskerkhoven nog steeds onderschat. In vergelijking met het funerair erfgoed van stedelijke begraafplaatsen, zijn de monumentaliteit van de materiële cultuur en de leesbaarheid van de landschappelijke aanleg er immers beperkter. Toch zijn dezelfde waarden die stedelijke begraafplaatsen kenmerken, terug te vinden op landelijke kerkhoven. Bove
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Plattelandskerkhoven getuigen dus meer van de diversiteit aan verschijningsvormen van het funeraire en dragen zo op een meer veelzijdige manier bij aan de hedendaagse belevingswaarde van historische rustplaatsen. We overlopen dan ook graag de diverse waarden van het funeraire erfgoed: 
	-

	HISTORISCHE WAARDE 
	Het kerkhof is de ‘ziel’ of ‘spiegel’ van de lokale geschiedenis, niet alleen omwille van de daar begraven individuen (ook vaak nog de ‘gewone man’), maar ook wegens de historische banden tussen kerkhof en ambachtslui, kunstenaars, nijverheidstakken of demografie. Bovendien is het een ‘geheugenplaats’ voor de veranderende omgang met de dood.
	-
	-
	-

	ARCHITECTURALE WAARDE 
	Deze waarde omvat zowel de aanleg van de funeraire site (paden, muren, poorten, beplanting, …) als de vormgeving van graftekens en vloeit voort uit hun materiële aspecten, zoals de stijl, de typologie, het materiaalgebruik. De structurerende architectuur en de (gehelen van) graftekens kunnen zo getuigen van een fase in de architectuurgeschiedenis.  
	-

	ARTISTIEKE WAARDE 
	Deze waarde zit vervat in de realisatie van het kerkhof en de graftekens, die vanuit hun decoratieve en ambachtelijke kenmerken blijk geven van het artistieke streven en het vakmanschap van architecten, kunstenaars, beeldhouwers, grafmakers, bronsgieters, … in relatie tot de wensen van opdrachtgevers.  
	-
	-

	STEDENBOUWKUNDIGE EN RUIMTELIJK-STRUCTURERENDE WAARDE
	 

	Deze waarde komt voor uit de organisch gegroeide of planmatige aanleg van het kerkhof en behelst de relatie tussen graftekens en andere funeraire elementen op het kerkhof zelf (ensemblewaarde) en de verhouding van het kerkhof t.o.v. zijn omgeving van kerk en dorpsweefsel (contextwaarde). Het ‘urbanisme van het kerkhof’ en zijn verhouding tot het landschap, de flora en de dorpsaanleg zijn hierbij veelbetekenend. Kerkhoven, met hun opvallende, vaak besloten vormgeving met een ommuring, omhaging, bomen, toegan
	-
	-
	-
	-
	-

	CULTURELE EN SOCIALE WAARDE 
	De erfgoedobjecten op een kerkhof zijn hecht verbonden met tijd- en regio-gebonden praktijken en overtuigingen in de omgang met de dood. Naast tastbare elementen, zoals typische vormen, symbolen, opschriften of decoraties van graftekens of sociaal onderscheiden begravingen, is een kerkhof ook drager van immateriële componenten. Verhalen, tradities, religieuze en andere gebruiken zijn verbonden aan de site. Dat de historische tradities en gebruiken nog steeds dynamisch doorleven, wijst op hun functie en bete
	-

	ARCHEOLOGISCHE WAARDE
	Een site met kerk en kerkhof kan mogelijk ondergrondse bouwsporen van een ouder kerkgebouw of graven bevatten; bodemresten kunnen er getuigen van funeraire gebruiken binnen een sociale, economishe, filosofische context; en skeletresten kunnen archiefbronnen toetsen en aanvullen.
	-
	1

	ESTHETISCHE WAARDE
	Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer zintuiglijke schoonheid laat ervaren. Bij kerkhoven kunnen zowel de combinaties van kleur, vorm en textuur van graftekens en hun ordening, als de landschappelijk kenmerken van de dodenakker zelf (zichtassen, beplanting, ommuring, …) hiertoe bijdragen.
	-
	-

	Bij de bepaling van de erfgoedwaarden neem je steeds volgende aspecten in overweging: 
	-

	de zeldzaamheid, herkenbaarheid, historische gelaagdheid en representativiteit van funeraire erfgoedobjecten;
	• 
	 
	 

	het belang van zowel individuele als gehelen van graftekens, en van de samenhang tussen funeraire elementen (ensemblewerking); 
	• 
	 
	 

	de intrinsieke verbondenheid tussen onroerende, roerende en immateriële erfgoedaspecten; 
	• 
	 

	de nauwe relatie tussen kerkhof en kerk en tot de bouwkundige en landschappelijke omgeving (contextwaarde).
	• 
	 
	 

	Voor een uitgebreide toelichting, zie de publicaties  (pp. 17-22) en  (pp. 18-24 en 42-47) en  (pp. 93-98), met op pp. 121-129 meer info over de kwaliteiten van het funerair patrimonium.
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	Artifact
	Kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk (Langdorp – Aarschot)
	Kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk (Langdorp – Aarschot)

	Artifact
	Kruisen in het hoge gras op het kerkhof van Wolfsdonk 
	Kruisen in het hoge gras op het kerkhof van Wolfsdonk 

	Artifact
	Kerkhof bij de Sint-Pieterskerk in Langdorp (Aarschot)
	Kerkhof bij de Sint-Pieterskerk in Langdorp (Aarschot)

	In vergelijking met grotere stedelijke begraafplaatsen, zijn de graftekens op plattelandskerkhoven meestal meer representatief op sociaal en demografisch vlak. Gezien aan dergelijke kerkhoven soms niets meer gewijzigd is, eens ze niet meer dienden voor grafbestemming, zijn zo goed als alle lagen van de bevolking er vertegenwoordigd.  Uit de studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de graven van Wolfsdonk op gewone grond staan, dus zonder grafvergunning. Er is vanaf 1913, de datum vanaf wanneer de geme
	In vergelijking met grotere stedelijke begraafplaatsen, zijn de graftekens op plattelandskerkhoven meestal meer representatief op sociaal en demografisch vlak. Gezien aan dergelijke kerkhoven soms niets meer gewijzigd is, eens ze niet meer dienden voor grafbestemming, zijn zo goed als alle lagen van de bevolking er vertegenwoordigd.  Uit de studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de graven van Wolfsdonk op gewone grond staan, dus zonder grafvergunning. Er is vanaf 1913, de datum vanaf wanneer de geme
	Op het kerkhof van Langdorp dat in 1967 sloot, zijn ook maar enkele concessies aangetroffen. De sobere graftekens van de ‘gewone man’, opgericht vanaf het interbellum, zijn er het grootst in aantal. Ze zijn veelal getooid met portretfoto’s, grafgiften zoals kruisen in ceramiek en votiefbordjes in marbriet. Onder meer door hun historische, artistieke en culturele waarde, komen ook graven in gewone grond, die niet verbonden zijn aan een concessie, in aanmerking voor erkenning als (boven)lokaal waardevol of vo

	1  We gaan in deze publicatie niet dieper in op het luik archeologie bij het beheer van begraafplaatsen. Voor meer info over onder meer de verplichting tot opmaak van een archeologienota en de omgang met menselijke resten bij ontgraving, ruiming en hergebruik van graven, zie  (pp. 100-104 en 107-112).
	1  We gaan in deze publicatie niet dieper in op het luik archeologie bij het beheer van begraafplaatsen. Voor meer info over onder meer de verplichting tot opmaak van een archeologienota en de omgang met menselijke resten bij ontgraving, ruiming en hergebruik van graven, zie  (pp. 100-104 en 107-112).
	-
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	Artifact
	NOODZAAK TOT ONDERZOEK EN INVENTARISATIE
	NOODZAAK TOT ONDERZOEK EN INVENTARISATIE

	WETGEVING 
	WETGEVING 
	Een (kunst)historisch en landschappelijk onderzoek van de kerkhofsite en een uitvoerige inventarisatie van de graftekens en andere funeraire elementen zijn opgelegd aan elk lokaal bestuur sinds het decreet op de begraafplaatsen van 2004. Dit decreet is het voorlopige sluitstuk van een reeks van voorschriften, die vanaf het einde van de 18de eeuw een omwenteling in de funeraire traditie met zich meebracht. Zo werd het verboden om nog langer in kerken te begraven en moesten nieuwe begraafplaatsen worden opger
	-
	-

	ANCIEN RÉGIME
	Uit de middeleeuwse heiligenverering ontstond binnen de Rooms-katholieke kerk de traditie om te begraven in en rond kerkgebouwen en kloosters. De meest gegeerde plek in het interieur, voorbehouden aan hoogwaardigheidsbekleders, was het hoogkoor, dicht bij het altaar. Hierbij werd het gedenkteken niet altijd opgericht op de plaats waar de persoon begraven lag. Vooral in grote steden werden de doden in meerdere lagen begraven onder de kerkvloer. Bij plaatsgebrek werden de stoffelijke resten soms samengebracht
	-
	-
	-
	-
	-

	JOZEF II - 1784
	De scheefliggende en open kerkvloeren en de onhygiënische omstandigheden werden in de periode van de verlichting niet langer geduld, waardoor ingrijpende veranderingen in de begraafcultuur werden opgelegd. Jozef II bepaalde met het decreet van 26 juni 1784 dat het om hygiënische redenen voortaan verboden was om te begraven in kerken en op kerkhoven binnen de stadsgrenzen. Van dan af werden begraafplaatsen buiten de stadsmuren opgericht. Eén grote begraafplaats was voldoende om er de doden van verschillende 
	-
	-

	De locatie en de omvang werden door de magistraat bepaald volgens de ligging en de bevolking van de gemeente. Er werd bevolen om de dodenakker te ommuren, een kruis te plaatsen en een huis voor de grafmaker te bouwen. Er kon ook plaats voorzien worden voor protestanten en joden. De oude kerkhoven moesten verkocht worden om met de opbrengst de nieuwe “Godsakker” te betalen. Bescheiden woonkernen met een beperkte bewoning konden hun doden blijven begraven in het dorp. Zo bleven er nog kerkhoven bestaan. Boven
	-
	-

	NAPOLEON - 1804
	Het Napoleontische decreet uit 1804 zette enerzijds het bestaande beleid verder. Plattelandsgemeenten konden zich blijven onttrekken aan de verplichting om buitenbegraafplaatsen aan te leggen en konden op de kerkhoven blijven begraven. Anderzijds betekende het decreet een breuk met het verleden. Het gaf de gemeente het gezag over de begraafplaats, ten nadele van de clerus. Zelfs al is het kerkhof in bezit van de kerkfabriek, dan nog heeft de lokale burgerlijke overheid het gezag over de begraafplaats: ze or
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Deze mogelijkheden bleven decennialang bestaan. Doorgaans werden op de nieuwe begraafplaatsen de perken met de tijdelijke graven op gewone grond omgeven door eeuwigdurende vergunningen, die meestal opgericht werden op de ruimtelijke assen van de begraafplaats en op beeldbepalende plaatsen. De graftekens op de langdurige vergunningen waren berekend op een duurzaam bestaan. Het onderhoud was geen probleem; er waren tal van hoveniers en steenhouwers gevestigd bij nieuwe begraafplaatsen. Bepaalde families gaven
	-
	-
	-
	-
	-

	WET VAN 1971
	Vanuit dat oogpunt lijkt de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 20 juli 1971 op een contractbreuk. Tal van redenen, zoals volle begraafplaatsen en desinteresse voor de oude graftekens, gebrek aan onderhoud en een veranderende begraafcultuur leidden tot het van hogerhand beperken van de duurtijd van nieuwe concessies tot maximaal 50 jaar en tot het omzetten van de eeuwigdurende in 50- jarige vergunningen die kosteloos kunnen worden verlengd. Indien graftekens op dergelijke vergunningen verwaarloos
	-
	-
	-
	-

	Omwille van de beperkte appreciatie voor  graftekens uit de naoorlogse jaren die aanleiding geeft tot ruiming na verloop van de concessie, ontstaat op termijn mogelijk een vertekend beeld over de funeraire productie in deze periode. Bij niet- verlenging van de vervallen eeuwigdurende concessies, bestaat bovendien ook het risico dat vele waardevolle graftekens zullen geruimd worden, indien er geen visie op hun bijdrage aan de erfgoedkwaliteiten van een begraafplaats bestaat. De jaren 2021-2022 zijn voor de g
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Voor een ruimere behandeling van de ontwikkeling van het beleid rond kerkhoven tot einde 20ste eeuw, zie  (pp. 20-70), binnen het bredere kader van de evolutie van de begraafplaats en de grafkunst. Bekijk ook de  van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 21-24).
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	DECREET VAN 2004
	In de jaren ’80 van de vorige eeuw groeide het draagvlak voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van begraafplaatsen. Sensibiliserende initiatieven leidden ertoe dat ook beleidsmatig en structureel maatregelen werden genomen, zoals het  dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in 2004. Daarin worden de krijtlijnen uitgezet voor een goed beheer van de begraafplaatsen door lokale besturen. Het decreet geeft de aanzet tot de erkenning van de waarde en de betekenis van lokaal funerair erfgoed.
	-
	“decreet op Begraafplaatsen en Lijkbezorging”
	“decreet op Begraafplaatsen en Lijkbezorging”

	-

	In artikel 26 §2 van het decreet van 16 januari 2004 wordt gesteld dat elk lokaal bestuur een lijst moet opmaken van graftekens van lokaal historisch belang: 
	“Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij een lijst op van graven met lokaal historisch belang die als kleine onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd. De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden door de gemeente-overheid. Deze termijn kan worden verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het initiatief tot de opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde. Deze lijst wordt bekrachtigd door het college van burgemeester en sch
	-

	Het  verduidelijkt in hoofdstuk VIII het decreet van 2004 en omschrijft wat concreet wordt verwacht van die lijst van graven met lokaal historisch belang:
	uitvoeringsbesluit van 14 mei 2004 tot organisatie, in
	uitvoeringsbesluit van 14 mei 2004 tot organisatie, in
	-
	richting en beheer van begraafplaatsen en crematoria

	-

	“Art. 46. De lijsten van graven met lokaal historisch belang bedoeld in artikel 26, §2, van het decreet bevatten de graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde die niet beschermd zijn als monument overeenkomstig het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. 
	-
	-

	Art. 47 De lijst met graven van lokaal historisch belang bevat: 1° informatie over een eventuele concessie en de begraven personen; 2° informatie over de bouwfysische toestand; 3° informatie over het grafteken; 4° een bondige omschrijving van het lokaal historische belang; 5° een foto. De graven van lokaal historisch belang worden tevens aangegeven op een plan van de begraafplaats. 
	-
	-

	Art. 48. Een afschrift van de bekrachtigde lijst met plan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de monumenten en de landschappen. Graven vermeld op de lijst van graven van lokaal historisch belang waarvan het behoud uiteindelijk toch van algemeen belang blijkt te zijn en die als zodanig beschermd worden als monument, worden op het moment van de definitieve bescherming van rechtswege geschrapt van de lijst.“
	-
	-

	De omzendbrief van 10 maart 2006 herhaalt in hoofdstuk VI nog eens de vrijheid van het college van burgemeester en schepenen ten aanzien van de bestemming van de graftekens die eigendom van de gemeente zijn, maar herneemt ook dat de gemeente hierbij dient rekening te houden met het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, inclusief wat de regeling inzake kleine onroerende erfgoedelementen betreft. Graven die niet in aanmerking komen voor bescherming, kunnen toch een
	-
	-
	2
	-

	Op de lijst van graftekens van lokaal belang komen in principe enkel de graven die na het vervallen en niet verlengen van de concessie in gemeentebezit komen. Maar een volledige lijst van graftekens van lokaal historisch belang is handig om, bij het niet verlengen van verlopen vergunningen of bij verwaarlozing van graftekens, snel te kunnen reageren. Het beheer van de gemeente kan ondersteund worden door verschillende initiatieven, zoals hergebruik en peter- en meterschap, en kan in sommige gevallen ook rek
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Uit die lijst met graven van lokaal historisch belang vloeien wel enkele rechtsgevolgen voort. Zo moeten de graven 50 jaar bewaard en door de gemeenteoverheid onderhouden worden (deze termijn is verlengbaar, maar niet noodzakelijk opnieuw met 50 jaar). Het decreet bepaalt echter niet hoe en met welke graad van bewaring dit onderhoud moet gebeuren of wie dit moet bekostigen. Zo kunnen  gemeenten beslissen een grafteken zelf te beheren of terug in concessie te geven met behoud van het grafteken. Ook betekent 
	-
	-
	-
	-
	‘Sterven in 
	‘Sterven in 
	stijl’


	CONCEPTNOTA 2011
	Het beheer van kerkhoven heeft ook een plaats in de ruimere denkoefening van de uittekening van een kerkenbeleidsplan per gemeente. Deze opdracht, voor het eerst geformuleerd in de , omvat de uitwerking van een overkoepelende langetermijnvisie, opgesteld door lokale actoren, op de toekomst van alle gebouwen die bestemd zijn voor de eredienst. Deze opdracht is verder uitgewerkt in de visienota  van juli 2021. Er dient concreet te worden aangegeven of een kerkgebouw volledig als parochiekerk in gebruik blijft
	conceptnota van minister Bourgeois van 24 juni 2011
	conceptnota van minister Bourgeois van 24 juni 2011

	-
	‘Beleidsmaatregelen voor 
	‘Beleidsmaatregelen voor 
	de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaan
	-
	deren’

	-
	-
	-

	Het kerkenbeleidsplan is een vereiste voor meerdere vormen van financiële ondersteuning. Voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst, kom je met een kerkenbeleidsplan in aanmerking voor verhoogde erfgoedpremies van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het kerkenbeleidsplan wordt nu ook een voorwaarde voor de toekenning van subsidies door het Agentschap Binnenlands Bestuur. In de visienota is ook voorzien om de Vlaamse financi
	-
	-
	-
	-
	-
	meest actuele info
	meest actuele info


	De visienota bepaalt ook welke elementen minimaal moeten worden opgenomen in het kerkenbeleidsplan: 
	een beschrijving van de betrokken gebouwen voor de eredienst, o.a. de cultuurhistorische waarde, de architecturale mogelijkheden en de bouwfysische toestand; 
	• 
	-

	gedocumenteerde informatie over de eigendomstoestand; 
	• 
	-

	de situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving; 
	• 

	een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst; 
	• 

	een inschatting omtrent het toekomstig gebruik van de gebouwen voor de eredienst; 
	• 

	een analyse van de huidige en te verwachten onderhouds- en investeringskosten voor behoud, beheer en restauratie op korte en middellange termijn; 
	• 
	-

	een onderbouwde visie met engagementen omtrent het toekomstig gebruik (valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming) en functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak van hoe dit zal worden gerealiseerd (onder meer met garanties voor het maximaal openstellen van de gebouwen). 
	• 
	-

	Bij deze onderdelen is het aan te raden om vanuit een integrale benadering voldoende oog te hebben voor de aanwezigheid van kerkhoven rondom de kerken en voor hun onderlinge cultuurhistorische, landschappelijke en functionele verhouding. Beslissingen betreffende de bestemming van kerken hebben immers onlosmakelijk een impact op de erfgoed- en belevingswaarde van dodenakkers en beïnvloedt de inhoudelijke keuzes betreffende renovatie, ruiming, her-aanleg en valorisatie van (onderdelen) van een funeraire site.
	-
	-
	-
	-

	BASISINFORMATIE OVER  
	(ONDERDELEN) VAN DE KERKHOFSITE    
	CENTRALISATIE EN ACTUALISATIE VAN DE GEGEVENS VAN HET BEGRAAFPLAATSBEHEER
	Alvorens de studie van een begraafplaats aan te vatten, is het noodzakelijk om bestaande informatie te bundelen. Het project kan aangegrepen worden om over te gaan tot een centralisatie en actualisering van gegevens van begraafplaatsbeheer, met controle op het terrein. Zo ontstaat een duidelijk en actueel beeld van de persoons- en administratieve gegevens betreffende de begraafplaats. Deze gegevens zijn noodzakelijk bij het dagdagelijks beheers- en erfgoedbeleid, en voor het uitwerken van een langetermijnsb
	-
	-
	-
	-
	-

	een actueel (landmeters)plan van de begraafplaats (structuur grafveld), met inmeting van de kerk, de bomen (met aanduiding soort en stamomtrek), de beplanting (solitairs en massieven), inclusief hoogtemeting (hoogtelijnen en hoogtepunten om de 10 cm), bestaande verharding (padenstructuur); met optekening van constructies/meubilair (ommuring, poorten, afsluitingen met vermelding van hoogtes en materiaal, zitbanken, containerplaats, …) en met opname van elk graf aangegeven met een nummer; 
	• 
	-
	-

	een lijst van concessies (met vervaldatum) en graven in gewone grond (liefst met informatie over wie er begraven ligt), geleverd op een digitale drager (Word, Excel). Concessies worden toegekend door college of gemeenteraad en zijn doorgaans in de registers van de beraadslagingen terug te vinden;
	• 
	-

	een inzage van de documenten over de begraafplaats en de diverse graven;
	• 

	 een overzicht van erfdienstbaarheden die rusten op onroerend goed, in casu het kerkhof, zoals buurtwegen, doorgangen, leidingen, …
	• 

	OPLIJSTING VAN DE BETROKKEN EIGENAARS
	Bovendien wordt best van meet af aan een oplijsting gemaakt van de diverse betrokkenen en hun rechten en plichten. Welke vergunningen zijn verlopen, welke verlengd? Op welke manier is de kerkfabriek betrokken partij: wat bezitten zij, wat zijn hun rechten/plichten, …? Ook de problematiek van het omgaan met privé-eigendommen op het kerkhof moet worden opgenomen, indien gemeente of andere actoren wensen over te gaan tot bescherming of erkenning, tot onderhoud of restauratie en tot aanvraag van subsidies of pr
	-
	-
	-

	BESCHRIJVING VAN HET  STATUUT VAN (ONDERDELEN) VAN DE KERKHOFSITE
	Bovendien wordt het statuut (van onderdelen) van de kerkhofsite beschreven, met een oplijsting van soorten bescherming die erop rusten. Niet altijd is in één oogopslag uit te maken waarop de bescherming slaat: de gehele site, de kerkhofmuur of enkel bepaalde relicten, zoals een calvariekruis? Het statuut heeft immers een belangrijke invloed op de rechten en plichten die aan de site en/of haar onderdelen vasthangen, en ook op het te volgen parcours bij onderzoek, inventarisatie, herwaardering en aanvraag voo
	-
	-
	-

	Vanuit de werking van de Vlaamse overheid kunnen (onderdelen van) kerkhoven 
	-

	opgenomen zijn in een wetenschappelijke inventaris: aan deze beschrijving en documentatie van het goed zijn geen rechtsgevolgen verbonden;
	• 
	3

	 zijn: bij dit statuut moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, waaronder de zorg-, motiverings- en vergunningsplicht vanwege de administratieve overheid;
	• 
	vastgesteld bouwkundig erfgoed
	vastgesteld bouwkundig erfgoed

	-

	 in een ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van een onroerenderfgoedrichtplan of vastgestelde inventaris: de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken zijn ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften die aanleiding geven tot een zorg-, motiverings- en vergunningsplicht vanwege de administratieve overheid;
	• 
	afgebakend zijn als erfgoedlandschap
	afgebakend zijn als erfgoedlandschap

	4
	-
	-

	 als monument, cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht, of archeologische site, eventueel met een overgangszone: het behoud van erfgoedwaarden is verzekerd door de aan dit statuut verbonden rechtsgevolgen, o.a. het passief en actief behoudsbeginsel, de vergunnings- en toelatingsplicht, en het sloopverbod. 
	• 
	beschermd zijn
	beschermd zijn

	-
	5
	6

	Het is belangrijk om de tekst van de bescherming goed te interpreteren en het bijgevoegde kadasterplan met aanduiding van de bescherming te bestuderen. Zo is bijvoorbeeld op een niet-beschermd kerkhof met een als monument beschermde kerkhofmuur een grafteken dat tegen die muur staat, eveneens mee beschermd als cultuurgoed.Bij beschermde grafkapellen en -kelders zijn de losse elementen in hun inrichting evenals de bijbehorende losstaande grafapplicaties mee beschermd als cultuurgoederen. Oudere beschermingsb
	-
	-
	7 
	-
	-
	-
	-
	online beschermingsda
	online beschermingsda
	-
	tabank

	‘Help, ik heb een kerkhof’
	‘Help, ik heb een kerkhof’


	Op het online  kun je alle geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde items terugvinden op een kaart. 
	Geoportaal van het Agentschap Onroerend 
	Geoportaal van het Agentschap Onroerend 
	Erfgoed

	-

	Kerkhoven en graftekens kunnen ook als  door de provincie Vlaams-Brabant. Niet-beschermd onroerend erfgoed en klein historisch erfgoed kunnen deze erkenning hebben of krijgen, op basis van hun opname in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed of van een inhoudelijk dossier met motivering van hun beeldbepalend karakter en erfgoedwaarden dat wordt voorgelegd aan de deputatie. Erkennen van graftekens gebeurt niet individueel, maar op basis van een inventaris of van de
	waardevol er
	waardevol er
	-
	kend zijn of worden

	-
	-

	De inventarisatie, het onderzoek en de opmaak van een herwaarderingsplan kunnen de basis leggen voor de motivering van aanvragen voor bescherming, erkenning, subsidiëring of premietoekenning.
	-

	Het kerkhof van Wolfsdonk, zowel de graven als de ommuring, is sinds 2012 erkend als waardevol door de provincie Vlaams-Brabant. Voor de bepaling van het waardevolle karakter van dit kerkhof dat de kern vormt van een typisch plattelandsdorp, werden de graftekens niet individueel beoordeeld, maar de grafkruisen, -stèles en kerkhofmuur globaal bekeken. De erkenning slaat dan ook op het beeldbepalende karakter van de gehelen van voor het merendeel eenvoudige kruisen in hout, beton of ijzer, die, samen met de o
	Het kerkhof met kerkhofmuur van Langdorp is bij Ministerieel Besluit van 13 november 2002, samen met de Sint-Pieterskerk, wegens zijn historische en artistieke waarde beschermd als monument. Op hetzelfde moment als de Sint-Pieterskerk werd de nabijgelegen pastorie met ommuring beschermd als monument en de dorpskern van Langdorp als dorpsgezicht. De site Langdorp maakt bovendien deel uit van de als ankerplaats aangeduide “Demervallei Diest-Aarschot”. 
	 

	De motivatie voor de bescherming van het kerkhof bestaat uit de historische waarde, namelijk het feit dat het stemmige kerkhof, waarvan het ontstaan minstens teruggaat tot het einde van de 17de eeuw, als ‘besloten hof’ typologisch één geheel vormt met de kerk.
	 
	 

	CREËREN VAN EEN DRAAGVLAK BIJ DE BEVOLKING 
	-

	De begraafplaats is erg belangrijk in het dagelijkse leven van een groot aantal personen. Bovendien leeft er waarschijnlijk nog een sterke emotionele verbondenheid met een groot aantal graven. Onderzoek, inventarisatie en herwaardering hebben des te meer kans op slagen indien de bevolking er zich achter schaart. Bij dit alles is het belangrijk om vooraf het publiek te informeren over het geplande initiatief en over de tussentijdse bevindingen. Dit heeft meerdere voordelen: lokale inwoners kijken niet vreemd
	-
	-

	Bovendien zijn veel burgers gebruikers van kerkhoven, door de herdenkings- of stiltefunctie, door een trage weg of zachte recreatie, als onderwijsplek, … Ze zijn een bron van informatie over hoe lokale inwoners een kerkhof ervaren en gebruiken. Deze kennis over de kwaliteiten en de pijnpunten van een kerkhof kan je meenemen in het herwaarderingstraject, om bepaalde functies te versterken, te accentueren én te communiceren zodat een kerkhof een bewuste gebruiksplek wordt. Voor het betrekken van burgers bij f
	-
	-
	-
	Funerair erfgoed
	Funerair erfgoed


	Het is belangrijk om de bevolking te informeren over zowel de algemene toekomstplannen van de begraafplaats als over het statuut van individuele graftekens. Een infoavond of een bericht in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website kan de opzet van het herwaarderingsplan kaderen. Ook op de begraafplaats kan daarvoor plaats worden voorzien. Een publicatie over kerk en kerkhof vergroot de kennis en waardering van het publiek. Ontsluitingsinitiatieven rechtvaardigen en onderbouwen de (finan
	-
	-
	-
	-
	-

	CONTACT MET EXPERTS 
	FUNERAIR ERFGOED 
	Voor een grondige studie, inventarisatie en herwaardering van een kerkhof is het aangewezen contact op te nemen met experts op het vlak van funerair erfgoed. Degelijke inventarisatie vereist immers een minimale voorkennis rond grafarchitectuur of bouwhistoriek, die toelaat om adequate beschrijvingen te maken van grafmonumenten. De ontwikkeling van een visie op de herwaardering van een kerkhof steunt dan weer best op landschappelijk en historisch onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de begraafp
	-
	-
	-
	-

	, opgericht eind 1984, huist in het voormalig atelier van de grafbeeldhouwers Salu aan de begraafplaats van Laken, waar ze haar museum en documentatiecentrum in ondergebracht heeft. Epitaaf vzw bezit jarenlange ervaring met inventariseren van grafmonumenten in de context van herwaardering van funerair erfgoed. Epitaaf vzw wenst dan ook gemeenten, verenigingen en personen informatie of steun te verlenen en neemt zelf initiatieven voor het bestuderen, inventariseren, beschermen en bewaren van belangrijke begr
	Epitaaf vzw
	Epitaaf vzw

	-
	-
	-

	Het  biedt expertise en ondersteuning indien graftekens en/of het kerkhof in zijn geheel beschermd zijn als monument, deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht, van een cultuurhistorisch landschap of van een archeologische zone. Naast inventarisatie, bescherming en beleidsontwikkeling, ondersteunt het Agentschap burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met advies, begeleiding bij premie-aanvragen en bij de opmaak van een beheerplan.
	Agentschap Onroerend Erfgoed
	Agentschap Onroerend Erfgoed

	-
	-
	-
	-
	-

	Het erfgoedbeleid van de  zet in op advies, begeleiding en samenwerking om het waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed te waarderen, behouden, onderzoeken en publiek te maken. De focus ligt op preventieve erfgoedzorg, samenwerking met regionale partners en het versterken van de bekendheid van het Vlaams- Brabants erfgoed. Concreet voor onroerend funerair erfgoed zet de provincie in op kennisdeling, adviesverlening, financiele ondersteuning voor inventarisatie en beheer (subsidies en inzetten van sociale
	provincie Vlaams-Brabant
	provincie Vlaams-Brabant

	-
	-
	-

	Deze begeleiding kan ook aangeboden worden door een erkende  of , die je advies kan verlenen en begeleiden bij acties rond inventarisatie, beschermingsinitiatieven, opmaak van beheerplannen, uitbouw van een lokaal consultatienetwerk of sensibiliseringsacties. Sinds 1 januari 2020 behoort de geografische inventarisatie van het funerair erfgoed tot het takenpakket van de onroerenderfgoedgemeente.
	intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
	intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

	on
	on
	-
	roerenderfgoedgemeente

	-
	-

	 is ook actief in het behoud en het beheer van funerair erfgoed. Haar dienstverlening past in een integrale erfgoedbenadering en stimuleert regelmatig en preventief onderhoud. Op basis van inspecties en toestandsrapportages worden concrete aanbevelingen voor beheer, herstel en instandhouding van waardevolle funeraire elementen opgesteld. 
	Monumentenwacht
	Monumentenwacht

	-
	-
	-

	Bij begraafplaatsen gaat de aandacht in de eerste plaats naar de structurerende elementen, zoals de terreingesteldheid en bodem(erosie), padenstructuur, ommuring, beplanting en waardevol klein erfgoed zoals wachthuisjes, calvaries, meubilair, … Ten tweede ligt de focus op de bouwfysische conditie van de waardevolle graftekens, met de opmaak van een fiche per grafteken waarin materiaalsoort, schade en gebreken, en aanbevelingen voor onderhoud of herstel opgenomen worden. Monumentale familiegraven en grafkape
	-
	-
	-

	, expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, is eveneens een mogelijke partner. Adviseurs helpen lokale besturen en erfgoedbeheerders van verschillende erediensten om religieus erfgoed een zinvolle toekomst te geven. Zo speelt PARCUM een regierol in het religieus erfgoedlandschap, onder meer bij de begeleiding van de (her)bestemming van kerken. Hierbij wordt vaak ook het omliggende kerkhof (en pastorie) meegenomen in de oefening. Een herbestemming van het kerkgebouw hangt immers samen met wat er met
	PARCUM
	PARCUM

	-
	-
	-
	-

	De cultureel-erfgoedorganisatie  is actief op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in om onderzoek naar familiegeschiedenis te faciliteren en leveren hierbij advies en een aanbod van cursussen en voordrachten. Vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen in de regionale/lokale afdelingen en documentatiecentra kunnen steeds aangesproken worden om bij te dragen aan genealogisch (en ruimer) onderzoek in het kader van familiegeschiedenis (genealogie, heraldiek, …).
	Familiekunde Vlaanderen
	Familiekunde Vlaanderen

	-
	-

	 ontstond uit een losse groep begraafplaatsfanaten die bezoeken organiseerden naar funerair interessante plaatsen. Zij namen op individuele basis ook initiatieven om waardevolle grafmonumenten van de ondergang te redden door restauratie en en/of overname van verlopen concessies. Grafzerkje is nu een vzw die nog altijd dezelfde doeleinden nastreeft, maar ook als rechtspersoon kan optreden bij plaatselijke besturen en fondsen bij elkaar kan brengen via lidgelden en sponsoring. Grafzerkje kan vooral op het vla
	Grafzerkje vzw
	Grafzerkje vzw

	-
	-
	-
	-
	-

	Ten slotte vermelden we nog de dienstverlenende erfgoedorganisatie , het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag. Maar ook lokaal en regionaal kan er funeraire expertise en/of ondersteuning beschikbaar zijn: contacteer zeker de lokale cultuurbeleidscoördinator, de dienst erfgoed, de (meest nabijgelegen) erfgoedcel en de lokale heemkundige of historische kring(en).  
	-
	Histories
	Histories

	-
	-

	Voor een overzicht van (academische) specialisten in het onderzoek van funeraire cultuur, zie  (p. 162). Neem gerust ook eens een kijkje over de grens, bij , en bij .
	-
	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’

	Tot Zover, 
	Tot Zover, 
	het museum en kenniscentrum over funerair erfgoed

	platform funerair erfgoed
	platform funerair erfgoed



	Artifact
	Artifact
	Gietijzeren kruisen op het kerkhof van Langdorp
	Gietijzeren kruisen op het kerkhof van Langdorp

	2  Zo stelt het uitvoeringsbesluit van 16/05/2014 bij het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013 dat “het ontgraven van een binnenkerkse begraving of een gesloten begraafplaats binnen een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap niet kan worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of van de erkende onroerenderfgoedgemeente”. Zie http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties - zoekterm onroerend erfgoed.
	2  Zo stelt het uitvoeringsbesluit van 16/05/2014 bij het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013 dat “het ontgraven van een binnenkerkse begraving of een gesloten begraafplaats binnen een beschermd monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap niet kan worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of van de erkende onroerenderfgoedgemeente”. Zie http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties - zoekterm onroerend erfgoed.
	-


	Aan het kerkhof van Langdorp is er haast niets meer gewijzigd na de sluiting in 1967. Dat levert een unieke momentopname op van een funeraire site waarop nagenoeg de gehele bevolking is vertegenwoordigd. 
	Aan het kerkhof van Langdorp is er haast niets meer gewijzigd na de sluiting in 1967. Dat levert een unieke momentopname op van een funeraire site waarop nagenoeg de gehele bevolking is vertegenwoordigd. 
	Daardoor bleef ook een uitzonderlijk groot aantal gietijzeren kruisen bewaard, ongeveer 79 exemplaren. Hun stilistische diversiteit is bovendien uniek: ze omvat 27 modellen. Opmerkelijk is ook dat zowat een derde van de kruisen op kindergraven staat. De kruisen van de volwassenen zijn traditioneel zwart geschilderd, met zilver voor decoratieve accenten en figuren; die van de kinderen zijn miniatuurversies uitgevoerd in lichtblauw en wit. Het is net de spreiding van dit vormelijk geheel over het kerkhof dat 
	Deze graftekens zorgen, samen met de talrijke kruisen in blauwe hardsteen, de enkele traditionele houten kruisen, en de slanke stèles in blauwe hardsteen voor een gevarieerd en open beeld, dat het landelijke kerkhof sinds eeuwen typeert. Selectief behoud van individuele graftekens binnen deze gehelen zou hier enkel afbreuk aan doen.

	Artifact
	Teraardebestelling op het kerkhof van Langdorp
	Teraardebestelling op het kerkhof van Langdorp

	3   Inventaris bouwkundig erfgoed, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, landschapsatlas, inventaris archeologische zones en inventaris van historische tuinen en parken. De eerste drie inventarissen zijn vanuit het oogpunt van funerair erfgoed de belangrijkste. 
	3   Inventaris bouwkundig erfgoed, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, landschapsatlas, inventaris archeologische zones en inventaris van historische tuinen en parken. De eerste drie inventarissen zijn vanuit het oogpunt van funerair erfgoed de belangrijkste. 

	Artifact
	Story
	4 Een groter ruimtelijk geheel van (landschappelijke, bouwkundige en/of archeologische) erfgoedelementen en -waarden.
	5  Een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde.
	6  Een geheel van een of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde.
	7  Roerende goederen, die omwille van hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn, waarvan het samen voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel ontworpen is voor of vervaardigd met het beschermd goed ofwel gerelateerd is aan de functie van het beschermd goed en waarvoor historische verbondenheid met het beschermd goed kan aangetoond worden.

	Artifact
	Oostzijde van het kerkhof van Wolfsdonk
	Oostzijde van het kerkhof van Wolfsdonk

	Artifact
	Open Kerkendag – Week van de Begraafplaatsen in Langdorp (1 juni 2013)
	Open Kerkendag – Week van de Begraafplaatsen in Langdorp (1 juni 2013)

	Artifact
	Artifact
	Gerestaureerd gietijzeren grafteken met aarden bedje op het kerkhof van Langdorp
	Gerestaureerd gietijzeren grafteken met aarden bedje op het kerkhof van Langdorp

	Artifact
	ONDERZOEK EN INVENTARISATIE
	ONDERZOEK EN INVENTARISATIE

	SAMENSTELLING ONDERZOEKS- EN STUURGROEP
	SAMENSTELLING ONDERZOEKS- EN STUURGROEP
	-

	Het onderzoek en de opmaak van een herwaarderingsplan gebeurt door een onderzoeks- en planningsgroep. Die wordt daarbij best begeleid door een stuurgroep. De samenstelling ervan is aangepast aan de eigenheid en het statuut van het kerkhof en aan de aard van het project dat louter inventarisatie dan wel ook de uitwerking van restauratie, heraanleg, ontsluiting of landschapsbeheer kan omvatten. 
	-

	DE ONDERZOEKS- EN PLANNINGSGROEP
	De onderzoeks- en planningsgroep bestaat idealiter uit een deskundige funerair erfgoed met (kunst)historische expertise, een landschapsarchitect, architect en/of lokale heem- of geschiedkundigen of andere vrijwilligers. 
	-

	In het geval een project ook herwaardering, restauratie en ontsluiting omvat, is ook de ontwerper nauw betrokken bij het werkproces van deze groep. Dit is ook wenselijk indien het kerkhof een onderdeel is van een ruimer restauratieproject, waarbij de gehele site, inclusief kerkgebouw, wordt aangepakt. Bij de opmaak van het stappenplan van de restauratie is het belangrijk oog te hebben voor het tijdspad en de aanpak van het geheel. Deze bepalen immers of er bij de plaatsing van stellingen specifieke voorzorg
	-
	-
	-

	DE STUURGROEP OF HET BEGELEIDINGSCOMITÉ 
	Het is belangrijk om de stuurgroep of het begeleidingscomité ruim op te vatten en samen te stellen in functie van de eigenheid en het statuut van de kerkhofsite, zodat in het gehele proces de uiteenlopende aspecten die het funeraire kenmerken, ten volle aan bod zouden komen. Dit vermijdt bovendien dat er zaken beslist worden die later aangepast moeten worden, bijvoorbeeld inzake ruimtelijke ordening of in verband met bepaalde voorschriften.
	-

	De stuurgroep bestaat minimaal uit de opdrachtgever, de onderzoekers en planners, de gemeentelijke diensten (ruimtelijke ordening, technische dienst, burgerlijke stand, begraafplaatsen, groen, monumentenzorg, cultuur, toerisme), de bevoegde schepenen en de kerkfabriek. Daarbij is het interessant om organisaties te betrekken, zoals Monumentenwacht, de lokale heem- of geschiedkundige kring, Familiekunde Vlaanderen of Regionaal Landschap. 
	-
	-
	-
	-

	DE VRIJWILLIGERS EN BEVOORRECHTE GETUIGEN
	DE VRIJWILLIGERS EN BEVOORRECHTE GETUIGEN

	Burgerparticipatie kan een volwaardig onderdeel vormen van het waarderingstraject en de visievorming. Het onderzoek kan baat hebben bij het betrekken van vrijwilligers. Zij kennen hun streek, de lokale geschiedenis en kunnen vlot personen aanspreken om informatie over bepaalde families te kunnen vinden. De kennis en de bekwaamheid van de deskundigen, gecombineerd met het enthousiasme van vrijwilligers, hun particuliere vaardigheden en hun kennis van de eigen streek en de lokale families, kunnen een project 
	-
	-
	Infobundel - Funerair erfgoed in de 
	Infobundel - Funerair erfgoed in de 
	zuidelijke Westhoek

	‘Help, ik heb een 
	‘Help, ik heb een 
	kerkhof’



	Artifact
	De begeleidingsgroep in Wolfsdonk
	De begeleidingsgroep in Wolfsdonk

	Op aanwijzing van de provincie Vlaams-Brabant werd in het pilootproject Wolfsdonk-Langdorp een stuurgroep opgericht, die de initiatiefnemers en de aangestelde landschapsarchitect Michel Pauwels en kunsthistorica Anne-Mie Havermans, bijgestaan door heemkundige Eddy Dehond, adviseerde over de verder te maken keuzes voor studie en herwaardering. De stuurgroep gaf ook richting bij het opstellen van het draaiboek. Deze aanpak, een onderzoeks- en planningsgroep, begeleid door een stuurgroep, bleek goed te werken.
	Op aanwijzing van de provincie Vlaams-Brabant werd in het pilootproject Wolfsdonk-Langdorp een stuurgroep opgericht, die de initiatiefnemers en de aangestelde landschapsarchitect Michel Pauwels en kunsthistorica Anne-Mie Havermans, bijgestaan door heemkundige Eddy Dehond, adviseerde over de verder te maken keuzes voor studie en herwaardering. De stuurgroep gaf ook richting bij het opstellen van het draaiboek. Deze aanpak, een onderzoeks- en planningsgroep, begeleid door een stuurgroep, bleek goed te werken.
	 


	Artifact
	Voor het project Wolfsdonk-Langdorp werd geen oproep gedaan naar samenwerking met vrijwilligers. Eddy Dehond, archivaris van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, was van bij het begin bij het project betrokken. Hij concentreerde zich vooral op genealogisch en lokaal historisch onderzoek. Als archivaris kon hij snel over diverse bronnen en publicaties beschikken. Dat hij lokaal verankerd is, had ook voordelen: omdat hij tal van nabestaanden kende, werd de lokale bevolking op een vanzelfsprekende 
	Voor het project Wolfsdonk-Langdorp werd geen oproep gedaan naar samenwerking met vrijwilligers. Eddy Dehond, archivaris van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, was van bij het begin bij het project betrokken. Hij concentreerde zich vooral op genealogisch en lokaal historisch onderzoek. Als archivaris kon hij snel over diverse bronnen en publicaties beschikken. Dat hij lokaal verankerd is, had ook voordelen: omdat hij tal van nabestaanden kende, werd de lokale bevolking op een vanzelfsprekende 

	WERKWIJZE ONDERZOEK 
	WERKWIJZE ONDERZOEK 
	Dit omvat het historisch onderzoek van de site, de studie van haar landschappelijke aspecten en de analyse van de individuele graftekens en bijzondere gehelen. Er is aandacht voor de inplanting van het kerkhof in het dorpsweefsel, voor zijn structuur en indeling, voor de oriëntatie van de graftekens, het padenpatroon, de aanplantingen, de architecturale componenten zoals kerkhofmuur, calvarie, processiegang, kruisweg, urinoir, dodenhuis of knekelhuis, … Al deze elementen worden bekeken in historisch perspec
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bekijk ook de aanbevelingen in de  van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 11-18).
	Handleiding-funerair-erf
	Handleiding-funerair-erf
	-
	goed


	In het geval van een beschermd kerkhof of indien erkend als waardevol door de provincie, kan voor onderzoek een subsidie gevraagd worden (zie pag. 67).
	-

	HISTORISCHE STUDIE
	Het onderzoek heeft als doel om de waarde van het funerair erfgoed te kunnen bepalen. Hiervoor moet er een duidelijk en helder zicht zijn op de hedendaagse kenmerken van het kerkhof als geheel en van zijn graftekens. De eigenheid van een plattelandskerkhof zit daarenboven ook geworteld in haar verleden. Inzicht in de evolutie van zijn aanleg en maatschappelijk functioneren is dan ook noodzakelijk. Ten slotte is het aangewezen de specificiteit van het kerkhof af te toetsen aan de kenmerken van andere kerkhov
	-
	-

	Bij deze stap gaat veldwerk gepaard met archiefonderzoek en de bevraging van mondelinge bronnen op zoek naar antwoorden op vragen, zoals wie is hier begraven, wie bestelde het grafteken, wat was de vroegere toestand van het grafteken, zijn er verbanden met sociale of culturele verenigingen, … ? Naast diverse plaatsbezoeken en het fotograferen van het geheel en van de onderdelen van de site worden diverse archieven geconsulteerd. Hierbij denken we aan gemeentearchieven voor dossiers begraafplaatsen, college-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Docu
	Docu
	-
	mentatiecentrum Vlaams-Brabant

	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’

	-
	-
	-
	Funerair erfgoed in de zuidelijke Westhoek
	Funerair erfgoed in de zuidelijke Westhoek


	Zo wordt een historiek opgemaakt van de begraafplaats als geheel, van individuele graftekens en van bijzondere gehelen. De vroegere en huidige structurele kenmerken van de begraafplaats, waaronder ook de landschappelijke aspecten, worden in kaart gebracht, evenals de functionaliteit van die delen van het kerkhof die initieel niet voor begraving ingericht waren. Er gaat aandacht naar biografische gegevens en de onderlinge relaties van de hier begraven personen. De beschrijving van uiterlijke eigenschappen va
	-
	-

	Om al de gegevens gestructureerd te verwerken in de context van het kerkhof als geheel, kan de  van Epitaaf vzw gebruikt worden (zie pag. 38). Aan de hand van deze fiche worden gegevens genoteerd die ter plaatse afleesbaar zijn, maar ook informatie die verkregen is uit archief- of ander onderzoek. Zowel recente als historische afbeeldingen worden opgenomen.
	-
	inventarisatiefiche
	inventarisatiefiche

	-

	LANDSCHAPPELIJKE STUDIE
	Een landschappelijke analyse dient in eerste instantie om de ruimere context van het kerkhof in kaart te brengen. Zoals al bleek uit de historische studie, vormt een kerkhof geen eiland en is het ingebed in een breder regionaal en gemeentelijk kader. Binnen deze context, worden vervolgens de specifieke landschapsbepalende elementen op het kerkhof opgelijst en beschreven, zoals wegen en paden, laanbeplantingen, bomenrijen, bomen- en heestergroepen, solitaire bomen en struiken, hagen, borders en perken, tuinm
	-
	-

	Ten slotte legt een landschappelijke studie de basis voor een duurzaam onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende funeraire structuren. Uit de inventaris en het bodem- en historisch onderzoek zal immers blijken welke elementen architectonische, ecologische en historische waarde hebben, bijvoorbeeld welke planten sierwaarde of symbolische betekenis hebben, al dan niet bij gebruiken op gedenkdagen. 
	-
	-
	-

	A. INVENTARISATIE STRUCTURERENDE LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN
	■
	■
	■
	■
	   

	Groenstructuur: 


	bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage van de bestaande beplanting, met vermelding van: 
	soort, diameter, hoogte en toestand van de bestaande beplanting; 
	• 

	funeraire waarde van aanwezige groenstructuren;
	• 

	 te behouden of te rooien elementen, in functie van beheer en heraanleg. 
	• 
	 

	■
	■
	■
	■
	   

	Circulatie:


	bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage van de bestaande verhardingsmaterialen, met vermelding van:
	soort en toestand;
	• 

	funeraire waarde;
	• 

	te behouden of te herstellen elementen in functie van beheer en heraanleg.
	• 
	 
	 

	■
	■
	■
	■
	   

	Meubilair: 


	bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage van het bestaand meubilair, met vermelding van
	soort (banken, borden, vuilnisbakken, …) en toestand;
	• 

	funeraire waarde;
	• 

	te behouden of te herstellen elementen in functie van beheer en heraanleg.
	• 
	 

	■
	■
	■
	■
	   

	Afsluiting:


	bij plaatsbezoek maken van inventarisatie en fotoreportage van de bestaande toegangen, met vermelding van
	soort (kerkhofmuur, sierhekken, poorten, …) en toestand;
	• 

	funeraire waarde;
	• 

	te behouden of te herstellen elementen in functie van beheer en heraanleg.
	• 
	 

	B. ONDERZOEK VAN DE BODEM
	Om de samenstelling van gras- en kruidenlaag, vaste planten en heesters af te stellen op het type van de bodem, dient een erkend labo bodemstalen te nemen die een realistisch beeld geven van de aard en de voedingswaarde van de bodem. 
	Door jarenlang gebruik van pesticiden is het belangrijk te weten hoeveel residu van deze stoffen zich momenteel nog in de bodem bevinden. Dit is noodzakelijk om de kerkhoven te transformeren van een ‘platgespoten’ arme oppervlakte naar een groene, bloeirijke, gras- en kruidenvegetatie. Hiervoor kan aan de gemeente gevraagd worden met welke producten de voorbije jaren gespoten werd, met welke dosis en met welke frequentie per jaar. Afhankelijk van dit overzicht en om uitsluitsel te geven over mogelijke resid
	-
	-
	-

	INVENTARISATIE EN WAARDERING VAN GRAFTEKENS
	Na de onderzoeksfase volgt de opmaak van een inventaris van de graftekens, met de vereisten van het decreet van 2004 als minimale leidraad (zie pag. 13).
	Het is mogelijk gefaseerd, op verschillende niveaus, te inventariseren:
	-

	algemene architectonische inventarisatie van volledige percelen, naar graftypes, periodes en globale bewaartoestand;
	• 
	 

	inventarisatie van individuele graftekens (en kenmerkende gehelen van graftekens) van de meest interessante percelen;
	• 
	 

	inventarisatie van alle individuele graftekens (en kenmerkende gehelen van graftekens).
	• 
	 

	Indien je beslist om bepaalde graftekens of percelen niet tot in detail te onderzoeken, neem je in je verslag best een motivatie (met fotografisch registratie) op waarom je die niet verder onderzoekt op erfgoedkwaliteiten.
	-

	Een extensieve inventarisatie, met oog voor waardevolle gehelen, is aangewezen bij plattelandskerkhoven, gezien de aanwezige graftekens, grotendeels kruisen in gietijzer, blauwe hardsteen, hout en beton, en eenvoudige stèles, er grotendeels de open sfeer bepalen. Een inventarisatie van alle graftekens is bovendien interessant om zicht te krijgen op de totaliteit, zodat duidelijk wordt welke onderdelen het meest waardevol zijn, en bijvoorbeeld in het geval van een kerkhof in gebruik, waar welke ingrepen gewe
	-
	-
	-
	-
	inventarisatiefiche
	inventarisatiefiche


	■
	■
	■
	■
	   

	foto’s van de huidige toestand van het grafteken

	■
	■
	■
	   

	nummer en naam grafteken


	 bij aanmaak van een nieuwe nummering voor de inventaris, dient in een overzicht de concordantie met de bestaande administratieve nummering aangegeven te worden
	   
	›
	 

	 de naam van het grafteken bestaat uit de familienaam van de (oudste) persoon of uit de familienamen van het oudste echtpaar die er begraven ligt
	   
	›
	 

	■
	■
	■
	■
	   

	ligging grafteken: perk en rij 

	■
	■
	■
	   

	 administratief/juridisch statuut grafteken: informatie over de concessie, de bescherming of andere erfdienstbaarheden

	■
	■
	■
	   

	 schaal grafteken: breedte, diepte, hoogte 

	■
	■
	■
	   

	 algemene bouwfysische toestand grafteken, met aanduiding van de eventueel aanwezige vegetatieve elementen

	■
	■
	■
	   

	 epigrafie: tekst, plaats, vormgeving en schriftsoort van het grafschrift

	■
	■
	■
	   

	 kunsthistorische en architecturale kenmerken:


	 type grafteken (bvb. kruis of sarcofaag)
	   
	›

	 stijl (bvb. neogotiek)
	   
	›

	materiaal (bvb. beton, hout)
	   
	›

	 sculptuur, met aanduiding van type (bvb. buste), uitwerking (bvb. hoogreliëf) en onderwerp (bvb. engel)
	   
	›
	 

	kleinsculptuur (bvb. krans of vaas)
	   
	›

	 porseleinfoto’s van de overledenen: wie is geportretteerd en is het gesigneerd?
	   
	›

	 signatuur van de ontwerper en/of uitvoerder van het grafteken
	   
	›
	 

	omheining (bvb. paaltjes, hek)
	   
	›

	■
	■
	■
	■
	   

	 iconografie: opsomming symbolische en ideologische elementen (bvb. passer en winkelhaak)


	Voor meer toelichting bij deze registratiegegevens, met voorbeelden, zie de  van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 35-97) en de handleiding bij de  van Epitaaf vzw (op aanvraag, via info@epitaaf.org). Voor typologie en materiaal van graftekens, zie de  (pp. 35-49). Voor types van graftekens kan je de  raadplegen. Lees meer over de historische evolutie van de grafkunst in ‘’ (pp. 13-16) en ‘’ (pp. 38-40) en ‘’ (pp. 20-70). Voor symbolen op begraafplaatsen en in grafkunst, zie ook dit .
	-
	Handleiding-funerair-erfgoed
	Handleiding-funerair-erfgoed

	-
	inventarisatiefiche
	inventarisatiefiche

	-
	brochure ‘Onderhoud van funerair erfgoed’
	brochure ‘Onderhoud van funerair erfgoed’

	thesaurus van 
	thesaurus van 
	het Agentschap Onroerend Erfgoed

	Funerair erf
	Funerair erf
	-
	goed

	Afwegingskader
	Afwegingskader

	Ster
	Ster
	-
	ven in stijl

	kennisplatform
	kennisplatform


	Om uiteindelijk de waarde van de graftekens te bepalen, is het nodig de beschreven elementen zowel in het geheel van de kerkhofstructuur als in een breder (lokaal) historisch kader te plaatsen.
	Wat het eerste betreft, is het belangrijk voor ogen te houden dat een kerkhof, zoals een dorp, niet enkel opgebouwd is uit hoogstaande monumenten, maar dat een geheel van gebouwen het karakter van een wijk maakt. Zo kan een rij graven uit eenzelfde periode door het materiaalgebruik of het type een bepaald ritme opwekken waardoor een beeldbepalend geheel ontstaat, terwijl één grafteken uit die rij(en) misschien niet als bijzonder interessant zou worden aanzien. Daarom is het belangrijk aandacht te schenken a
	-
	-
	8

	Wat het tweede betreft, is het aangewezen de kenmerken van de graftekens te koppelen aan inzichten (deels afkomstig uit het literatuur- en archiefonderzoek) over:
	■
	■
	■
	■
	   

	de ouderdom van het grafteken;

	■
	■
	■
	   

	 de biografie en het (boven)lokaal belang van (een groep) overledene(n); 


	Een evaluatie van het grafteken binnen de gehele kerkhofstructuur en binnen zijn (kunst)historische, artistieke, volkskundige of sociaal-culturele context, laat toe om aan te geven of het lokaal of regionaal exemplarisch, representatief of uniek is. Dit vormt de basis om te bepalen welke (gehelen van) graftekens bovenlokaal relevant, lokaal belangrijk, louter beeldondersteunend of slechts begeleidend en dus van weinig belang zijn. Op eenzelfde plattelandskerkhof kan een grafzerk van een lokale notabele omwi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tot slot is de bouwfysische toestand van een grafteken één van de criteria om funerair erfgoed te waarderen. Dit betekent allerminst dat een verwaarloosd grafteken niet op de lijst van het lokaal funerair erfgoed kan geplaatst worden. Soms zijn de erfgoedwaarden zo overtuigend dat de bouwfysische toestand van het grafteken van minder belang is. Noteer wel dat men in de inventaris aan de waardetoekenning best meteen een inschatting van de meest noodzakelijke of prioritaire behandeling (restauratie, herstel, 
	-
	-
	-
	-
	-

	Voor een methode met gefaseerd stappenplan om funerair erfgoed te waarderen binnen het globale beheer van een begraafplaats, zie de publicatie  (hfdst. 2). Bekijk ook de algemene bedenkingen bij de inventarisatie en waardering van lokaal funerair erfgoed in de publicatie  en de praktijkvoorbeelden in de  van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (pp. 29-32).
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	-

	GEBRUIK VAN EEN FUNERAIRE DATABANK BIJ HET ONDERZOEK EN HET BEHEER VAN HET KERKHOF
	 

	DE VELDWERKFICHE VAN EPITAAF VZW ALS ANTWOORD OP HET DECREET 2004
	 

	De  die door Epitaaf vzw werd op punt gesteld, is het resultaat van jarenlange ervaring met inventariseren van grafmonumenten in de context van de herwaardering van het funerair erfgoed. Naar aanleiding van het decreet van 2004 werd deze fiche ontwikkeld door Epitaaf vzw in samenwerking met het toenmalige VCM (Contactforum voor Erfgoedverenigingen). In de jaren nadien werd ze getoetst op haar bruikbaarheid en verder verfijnd. Er bestaat zowel een fiche voor individuele graftekens, als voor de begraafplaats 
	inventarisatiefiche
	inventarisatiefiche

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Funerair erfgoed
	Funerair erfgoed


	Om de verzamelde gegevens te kunnen hanteren, is het inschakelen van een databank wenselijk. Zowel in een excel- of acces-databank kunnen dan gegevens van de veldwerkfiche ingegeven worden. Hierbij worden best invoervelden voorzien voor de kenmerken van de graftekens, voor biografische gegevens en voor informatie over ontwerpers/uitvoerders. Op basis van de aangemaakte velden kunnen nadien uitprintbare “rapporten” aangemaakt worden, die bepaalde relaties of problemen helder presenteren. Uit de databank kan 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	DATABANK VERSTEENDE GETUIGENISSEN
	Op initiatief van erfgoedcel Terf, heden samen met de IOED RADAR geïntegreerd in het , zette een gespecialiseerd bedrijf, Geo-it, de inventarisatiefiche van Epitaaf vzw om in heldere digitale formulieren. Momenteel wordt er gewerkt aan de databank. 
	cultuur- en erfgoedplatform BIE
	cultuur- en erfgoedplatform BIE

	-
	Blijf op de hoogte
	Blijf op de hoogte
	. 


	Deze zijn gekoppeld aan een digitale kaart, zodat met één klik de ligging van een graf duidelijk wordt. Het geheel wordt beheerd op een centrale server. Voordeel is dat de basisgegevens die verbonden zijn aan een grafteken voor iedereen online te consulteren zijn. 
	-

	Naast naam, ligging en epigrafie, type en materiaal, zijn ook de velden met uitvoerder, sculptuur, symboliek en biografie zichtbaar voor het publiek, inclusief foto’s. 
	Deze databank is gebruiksvriendelijk. Meerdere personen kunnen tegelijk, ook van thuis uit, aan de databank werken. Een gedeelte van de verzamelde data kan, na validatie door de coördinator, op de website worden geplaatst. Er is een reeds aangemaakte koppeling met GIS en de databank kan gekoppeld worden aan de administratieve databank van de gemeente. Ondanks alles, zijn er ook enkele nadelen. Omdat de info voor één grafteken in verschillende formulieren moet worden ingevoerd, is het voor de invoerders niet
	-
	-
	-

	Het project werd uitgetest in de Terf (Bie)-regio: Izegem, Roeselare, Ingelmunster, Hooglede, Staden, Moorslede en Lichtervelde. De input werd gerealiseerd met medewerking van de gemeentelijke diensten. Vrijwilligers werkten mee aan het verzamelen en ingeven van de gegevens. Ook hier bleek weer de noodzaak van de introductie en coördinatie door een deskundige funerair erfgoed. Het is ook de deskundige die de waarde van de graftekens bepaalde. De databank wordt ook gebruikt door de stad  en de gemeente . Bij
	-
	-
	-
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	-

	Elke stad of gemeente met aandacht voor funerair erfgoed kan gebruik maken van de databank Versteende Getuigenissen, mits éénmalige opstartkost per begraafplaats en jaarlijkse bijdrage in de beheers- en onderhoudskosten van de website. De databank is de eerste poging in Vlaanderen om te komen tot een uniform ontsluitingssysteem voor verschillende begraafplaatsen.
	-
	-
	-

	DATABANK ERFGOEDPLUS
	Erfgoedplus.be bestaat uit een database met erfgoedinformatie (Erfgoeddatabank), een website om deze informatie naar het publiek te ontsluiten (www.erfgoedplus.be) en een online programma om erfgoedcollecties te registreren (Erfgoedregister). Zo worden inventarisatie, beheer en ontsluiting geïntegreerd in een gebruiksvriendelijk een transparant informatiesysteem. 
	-
	-
	-

	Via de invoermodule van het Erfgoedregister kan elke collectiebeheerder, met een eigen login en paswoord, funerair erfgoed online registreren, ook van thuis uit en door verschillende personen tegelijkertijd. De invoermodule voldoet aan de minimumstandaarden voor inventarisatie van erfgoed, met registratie van de materiële en inhoudelijke kenmerken van het object, zijn herkomst en betrokken ontwerpers/uitvoerders, zijn beheer en toestand, en bijbehorende documentatie (foto’s of scans van documenten). Bepaald
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ook het beheer van het funerair erfgoed wordt dankzij het Erfgoedregister overzichtelijker. Men kan nieuwe inventarisnummers koppelen aan de bestaande administratieve nummering, de jaarlijkse inspectieronde van het kerkhof via conditierapporten registreren en uploaden, en uitgebreid zoeken in de gegevens. Bovendien is het mogelijk diverse rapporten te genereren: een inventarislijst met enkel de minimum metadata, een lijst met enkel de minimumgegevens en kleine afbeeldingen, en een rapport in PDF of word met
	-
	-

	De website ten slotte toont alle geïnventariseerde objecten met de geregistreerde informatie. De uitgebreide en cumuleerbare zoekfuncties op de site laten toe te zoeken op vrije tekst, persoon, plaats, collectie en object. Bij elk geregistreerd object kan de gebruiker ook een reactie achterlaten. 
	-
	-

	Hét voordeel van Erfgoedplus.be is dat funerair erfgoed in een breder geheel van andere types erfgoedobjecten wordt geplaatst. Zo kan naast een grafteken bijvoorbeeld ook een foto, bidprentje of object van de overleden persoon geïnventariseerd worden. Als je op de naam van de overledene zoekt in de website, dan krijg je alle erfgoedobjecten met betrekking tot deze persoon te zien. Op deze wijze verbindt Erfgoedplus.be de vele ‘erfgoedinformatielagen’ van kerkhoven: enerzijds het grafteken zelf met zijn stij
	-
	-
	-
	-

	Voor deelname aan en ondersteuning bij Erfgoedplus, zie de informatie bij het , ook voor de integratie van de verschillende provinciale platformen voor collectieregistratie en -ontsluiting.
	Departement Cultuur, Jeugd en Media
	Departement Cultuur, Jeugd en Media



	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Archiefmateriaal Wolfsdonk
	Archiefmateriaal Wolfsdonk

	Artifact
	Te Langdorp tonen oude zichten en tekeningen aan dat de hoofdtoegang van het kerkhof aanvankelijk gelegen was aan de noordoosthoek van het kerkhof. Van daaruit liep een pad naar de toegang van de kerk, schuin over het terrein van het kerkhof. Deze situatie bestond zeker al in 1650. Toen was al een kerkdeur in de robuuste westertoren aanwezig. Aan de huidige oriëntering van de graftekens, alle gericht naar het oosten, is nog te merken dat de noordoosthoek steeds aanzien werd als de hoofdtoegang, ook toen ein
	Te Langdorp tonen oude zichten en tekeningen aan dat de hoofdtoegang van het kerkhof aanvankelijk gelegen was aan de noordoosthoek van het kerkhof. Van daaruit liep een pad naar de toegang van de kerk, schuin over het terrein van het kerkhof. Deze situatie bestond zeker al in 1650. Toen was al een kerkdeur in de robuuste westertoren aanwezig. Aan de huidige oriëntering van de graftekens, alle gericht naar het oosten, is nog te merken dat de noordoosthoek steeds aanzien werd als de hoofdtoegang, ook toen ein
	Het kerkhof werd rond 1777 geheel omgeven met een stenen muur. De kerkhofmuur omvatte toen een ruimer perceel dan heden, aangezien de school binnen de versterking van de kerk lag. Op de Ferrariskaart staat de school duidelijk opgetekend, ten noorden van de kerk, binnen de omheining. De school was in de 17de eeuw naar de kerkhofsite overgebracht, binnen de afbakening van het kerkhof, omdat bij oorlogsdreiging het versterkte kerkhof veiliger was. Dit toont aan dat het kerkhof van Langdorp eeuwenlang een belan

	Artifact
	Archiefmateriaal Wolfsdonk
	Archiefmateriaal Wolfsdonk

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Archiefmateriaal Langdorp
	Archiefmateriaal Langdorp

	Artifact
	Toegang tot het kerkhof van Langdorp
	Toegang tot het kerkhof van Langdorp

	Artifact
	Onderzoek van de bodem in Langdorp.
	Onderzoek van de bodem in Langdorp.

	Een gedegen landschappelijke studie legde de basis om het kerkhof van Wolfsdonk, gelegen in het dorpscentrum, op een relevante wijze, met oog voor het funerair erfgoed, te verankeren in het dorpsweefsel. Inspelend op de architectuur van de prachtig gerestaureerde kerk, omvat het herwaarderingsplan:
	Een gedegen landschappelijke studie legde de basis om het kerkhof van Wolfsdonk, gelegen in het dorpscentrum, op een relevante wijze, met oog voor het funerair erfgoed, te verankeren in het dorpsweefsel. Inspelend op de architectuur van de prachtig gerestaureerde kerk, omvat het herwaarderingsplan:
	-  het voorzien van een duidelijk leesbare, sobere toegang tot kerk en kerkhof
	-  het ingroenen van de toegang, zonder parkeerplaatsen aan de inkom
	-  het restaureren van de lage omheiningsmuur (met aandacht voor de kenmerkende muurvegetatie)
	- de integratie van een omlooppad
	-  het wegplanten van zoveel mogelijk storende elementen
	-  het aanplanten van kenmerkende funeraire beplanting, zoals gedoornde hagen of gesnoeivormde palm en taxus
	-  het vastknopen aan het groene dorpslint
	-  de integratie en behoud van de traditie van de aarden bedjes
	-  het aanbrengen van banken en rustpunten

	Artifact
	Grafteken van de familie Sterckx in Langdorp 
	Grafteken van de familie Sterckx in Langdorp 

	Bij de interpretatie van symbolen is de context belangrijk, omdat een symbool, naargelang de  situatie, een verschillende betekenis kan dragen. Bloemen en planten worden graag afgebeeld, dit kadert in de plantensymboliek die nog tot in de 19de eeuw algemeen gekend was. Ook in het interbellum worden rozen en klimop volop aangebracht. Het is niet altijd duidelijk of die gekozen werden om hun inherente symboliek, of eerder uit decoratief oogpunt. De roesverwekkende papaver verwijst overduidelijk naar de eeuwig
	Bij de interpretatie van symbolen is de context belangrijk, omdat een symbool, naargelang de  situatie, een verschillende betekenis kan dragen. Bloemen en planten worden graag afgebeeld, dit kadert in de plantensymboliek die nog tot in de 19de eeuw algemeen gekend was. Ook in het interbellum worden rozen en klimop volop aangebracht. Het is niet altijd duidelijk of die gekozen werden om hun inherente symboliek, of eerder uit decoratief oogpunt. De roesverwekkende papaver verwijst overduidelijk naar de eeuwig

	■
	■
	■
	■
	■
	   

	 historische gebeurtenissen, zoals de oorlog bij oud-strijdersgraven;

	■
	■
	■
	   

	 ontwerpers, uitvoerders, materiaalbewerking, industriële en/of ambachtelijke processen, …; 

	■
	■
	■
	   

	artistieke stijlen, stromingen, symboliek, …;

	■
	■
	■
	   

	 volkskundige, religieuze en funeraire praktijken en tradities (aanmaken van aarden bedjes, aanbrengen van kransendozen, …).



	8 Het project “De Dood in Kinderschoenen” vestigde hier de aandacht op. Zie Anne-Flor Vanmeenen, m.m.v. Anne-Mie Havermans, De Dood in Kinderschoenen, Gent, 2011.
	8 Het project “De Dood in Kinderschoenen” vestigde hier de aandacht op. Zie Anne-Flor Vanmeenen, m.m.v. Anne-Mie Havermans, De Dood in Kinderschoenen, Gent, 2011.

	Artifact
	Het kinderperk in Wolfsdonk
	Het kinderperk in Wolfsdonk

	Artifact
	Met de studie van funerair erfgoed wordt de kunstmatige grens tussen immaterieel en onroerend erfgoed doorbroken en wordt de voortdurende wisselwerking aangetoond. Vaak zijn het materiële en het verhaal dat erachter schuilt, onafscheidelijk met elkaar gebonden, zoals blijkt uit een voorbeeld uit Langdorp. Tegen de noordelijke kerkhofmuur staat een stèle met (verdwenen) bekronend kruis. Dit grafmonument roept heel wat vragen op, zeker na het lezen van het opschrift: zalig aandenken van/ florentina/ meynckens
	Met de studie van funerair erfgoed wordt de kunstmatige grens tussen immaterieel en onroerend erfgoed doorbroken en wordt de voortdurende wisselwerking aangetoond. Vaak zijn het materiële en het verhaal dat erachter schuilt, onafscheidelijk met elkaar gebonden, zoals blijkt uit een voorbeeld uit Langdorp. Tegen de noordelijke kerkhofmuur staat een stèle met (verdwenen) bekronend kruis. Dit grafmonument roept heel wat vragen op, zeker na het lezen van het opschrift: zalig aandenken van/ florentina/ meynckens

	Artifact
	Artifact
	Graftekens te Langdorp en te Wolfsdonk vertonen geregeld identieke kenmerken, die wijzen op bredere kunsthistorische stromingen en voorkeuren in funeraire decoratie. Porseleinen applicaties uit het interbellum zijn hiervan een voorbeeld, zoals de Christuskoppen ontworpen door E. Laloux, een beeldhouwer in dienst van de Luikse firma Téco. Deze zijn zowel te Langdorp, op het graf van Jules Verbruggen (1924-1941), als te Wolfsdonk, op het graf van Jules Emmens (†1936), terug te vinden.
	Graftekens te Langdorp en te Wolfsdonk vertonen geregeld identieke kenmerken, die wijzen op bredere kunsthistorische stromingen en voorkeuren in funeraire decoratie. Porseleinen applicaties uit het interbellum zijn hiervan een voorbeeld, zoals de Christuskoppen ontworpen door E. Laloux, een beeldhouwer in dienst van de Luikse firma Téco. Deze zijn zowel te Langdorp, op het graf van Jules Verbruggen (1924-1941), als te Wolfsdonk, op het graf van Jules Emmens (†1936), terug te vinden.

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	TOEKOMSTVISIE VERWERKT IN EEN ONTWERP
	TOEKOMSTVISIE VERWERKT IN EEN ONTWERP

	Het onderzoek en de inventarisatie bieden gegevens voor de opmaak van een gefundeerd toekomstplan. De totstandkoming daarvan is een dynamisch gebeuren. Het onderzoek wordt niet gewoonweg gedeponeerd bij de ontwerper. Het gaat om een wisselwerking, waarbij de partners elkaar inspireren. Bij het voorstellen van de eerste bevindingen begint het eigen karakter van het kerkhof vorm te krijgen. De vormgever ziet hierin inspiratie en mogelijkheden voor zijn ontwerp, die hij omschrijft en die vaak aanleiding zijn o
	Het onderzoek en de inventarisatie bieden gegevens voor de opmaak van een gefundeerd toekomstplan. De totstandkoming daarvan is een dynamisch gebeuren. Het onderzoek wordt niet gewoonweg gedeponeerd bij de ontwerper. Het gaat om een wisselwerking, waarbij de partners elkaar inspireren. Bij het voorstellen van de eerste bevindingen begint het eigen karakter van het kerkhof vorm te krijgen. De vormgever ziet hierin inspiratie en mogelijkheden voor zijn ontwerp, die hij omschrijft en die vaak aanleiding zijn o

	INHOUDELIJKE VISIE OP HERWAARDERING ONTWIKKELEN
	INHOUDELIJKE VISIE OP HERWAARDERING ONTWIKKELEN
	 
	 

	Een kerkhof werd eeuwenlang beheerd als ‘de hof van de kerk’, dat door verpachting van gras en verkoop van vruchten en hout voor opbrengsten kon zorgen. Een gedeelte van het kerkhof deed dienst als begraafplaats. Aangezien bepalende fasen van een mensenleven zich in en rond de kerk afspeelden, had het kerkhof ook een sociale functie. Bovendien werd er bij oorlog geschuild op het kerkhof, op sommige plaatsen liepen er veldwegen over het kerkhof of werden er markten gehouden. De enge invulling van het begrip 
	-
	-

	Door diverse ontsluitingsinitiatieven kunnen bestaande functies worden uitgediept. Vanzelfsprekend wordt erover gewaakt dat de recreatieve, educatieve en culturele doeleinden geen aantasting van de meditatieve waarde van het kerkhof tot gevolg heeft. Het gaat bijvoorbeeld om zachte recreatie, zoals wandelen en natuurexploratie, en om stiltetoerisme. Zeker nu het door het Vlaams Gewest verplicht is om het kerkhof pesticidenvrij te beheren, zal de biodiversiteit op het kerkhof verhogen (zie pag. 46). Op die m
	-
	-

	Een herwaardering beoogt geen starre terugkeer naar één welbepaalde periode in het verleden. De uitdaging is om de elementen die de eigenheid en de erfgoedwaarde van het kerkhof bepalen te versterken en te verzoenen met zijn hedendaagse maatschappelijke functies. Cruciaal bij waardering en beheer is het behoud van de genius loci, de geest van de plek. Door het versterken van de erfgoedobjecten en -percelen die de kern, de sfeer, de eigenheid en de herkenbaarheid van het kerkhof bepalen, verbind je het verle
	-
	-
	-
	‘Help, ik heb een 
	‘Help, ik heb een 
	kerkhof’

	-
	‘Funerair erfgoed’
	‘Funerair erfgoed’

	-
	Sterven in stijl’
	Sterven in stijl’


	LANDSCHAPPELIJKE VISIE OP HERWAARDERING ONTWIKKELEN
	 

	Het algemene uitgangspunt is het duurzaam beheer en gerichte valorisatie van de landschappelijke erfgoedwaarden van de begraafplaats. Alle kerkhoven zijn immers, in werkelijkheid of in potentie, kleine natuuroases in de gemeente en lokaal herbergen ze soms hoge en unieke landschaps-, park-, groen- en natuurwaarden, elk met een eigen sfeer en kwaliteit. Vaak versterkt de sobere invulling van de grafvelden het (historische) groenontwerp. 
	-
	-
	-

	Het behoud van landschappelijke elementen met erfgoedwaarde in de groenstructuur, zoals de circulatie, het meubilair en de afsluiting van het kerkhof, wordt bekeken in functie van de historische context en de hedendaagse noden of geformuleerde toekomstvisie. 
	-
	-
	-

	Een leidraad met overwegingen die helpen bij het bepalen van de groenaanleg (planten, bomen, hagen) in overeenstemming met de eigenheid van een begraafplaats vind je in de publicatie .
	-
	‘Help, ik heb een kerkhof’
	‘Help, ik heb een kerkhof’



	Artifact
	Kerkhof van Wolfsdonk
	Kerkhof van Wolfsdonk

	Story
	Bij de opmaak van een landschappelijke visie worden de aanbevelingen ingedeeld volgens de hoger vermelde landschappelijke elementen, waarvan de groenstructuur en de circulatie de meest bepalende zijn voor het karakter van de begraafplaats. Volgende uitgangspunten bieden alvast een leidraad: 
	-

	behouden van de kenmerkende structuur van het kerkhof, inclusief ommuring en poorten
	• 
	 

	 behouden van het bestaand terreinprofiel
	• 

	bewaken van de (rolstoel)toegankelijkheid en integratie van de paden
	• 
	 

	rekening houden met de eigenheid van de bodemgesteldheid
	• 
	 

	kiezen voor traditionele, streekeigen en onderhoudsarme materialen en plantsoorten
	• 
	 

	kiezen voor historisch en funerair relevante beplanting, zoals groenblijvende solitairstruiken
	• 
	 

	bewaken van de harmonie van de stijl en sfeer van de funeraire site, bijvoorbeeld bij de inrichting en de plaatsing van meubilair
	• 
	-

	stimuleren van sociale contacten door de inrichting van ontmoetingspunten en/of bezinningsplaatsen
	• 

	waakzaam zijn over de beeldkwaliteit van het geheel met respect voor het historische karakter
	• 

	De krachtlijnen worden in hun geheel bekeken en verwerkt op het herwaarderings- of herinrichtingsplan. De ingrepen, mogelijk voor elk landschappelijk element worden opgenomen in een tabel, onderverdeeld in herwaarderings- en herinrichtingsmaatregelen, en gekoppeld aan een gefaseerde planning (korte, middellange of lange termijn). De realisatie van een  op nog actieve begraafplaatsen kan ook onderdeel zijn van een vergroeningsoperatie, waarbij natuurzones enkel dienen voor asverstrooiing of begraving van cre
	-
	natuurbegraafplaats
	natuurbegraafplaats

	-
	-

	PESTICIDENVRIJ BEHEER
	Bij de ontwikkeling van een landschappelijk visie op herwaardering van funeraire sites houd je best terdege rekening met het  in het Vlaamse Gewest van 8 februari 2013. Dit verbiedt met ingang van 1 januari 2015 het gebruik van pesticiden in de open lucht in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt. Het verbod geldt dus voor alle openbare ruimten, inclusief alle terreinen in beheer van een openbaar bestuur, gezien deze ruimten gebruikt worden voor een openbare dienst of 
	-
	decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden
	decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden

	-
	-
	uitvoeringsbesluit van 15 maart 2013
	uitvoeringsbesluit van 15 maart 2013

	-

	Alleszins is het aan te raden om zich bij de omvorming en (her)aanleg van verhardingen en groenzones op kerkhoven te inspireren op  en hun verwerking in het ontwerp af te toetsen op basis van de pesticidentoets. Een van kerkhoven is gebaat bij een combinatie van preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden.
	aanbevelingen voor een pesticidenvrij on
	aanbevelingen voor een pesticidenvrij on
	-
	derhoud

	pesticidenvrij beheer 
	pesticidenvrij beheer 


	Veel voorkomende ingroeningsacties omvatten het inzaaien van (grind)paden met gras, het beperken van paden tot halfopen of gesloten verhardingen, het voorzien in vaste planten, houtige vegetatie, bloemenmengsels en bodembedekkers tussen de graven en het laten doorgroeien van zaailingen van bomen (in functie van de soort en de locatie). De bestrijding van ongewenste planten gebeurt door een selectief (intensief en extensief) maaibeheer van graszones, door het intensief vegen of borstelen, en door de verhitti
	-
	-
	-

	Versterkt door andere maatschappelijke evoluties (o.a. ruimtegebrek en rouwbeleving op dodenakkers) groeit dankzij het pesticidenverbod het besef van de gebreken van grijze begraafplaatsen met ‘ingetoomd’ groen. De omvorming van een begraafplaats tot een belevingsvolle ontmoetingsruimte door de inbreng van groen- en padenstructuren kan tegelijkertijd tegemoet komen aan de vereisten op het vlak van pesticidenvrij onderhoud. 
	-
	-

	De  van de provincie Vlaams-Brabant en het Natuurpunt-rapport  kunnen je inspireren bij het ecologisch beheer van begraafplaatsen. Enkele projecten lichten we hier ook toe. Lees ook meer in het lentenummer van .
	‘Inspiratiegids - Kleur je begraafplaats groen’
	‘Inspiratiegids - Kleur je begraafplaats groen’

	-
	‘Ecologisch 
	‘Ecologisch 
	beheer van kerkhoven en begraafplaatsen in Vlaams-Bra
	-
	bant’

	-
	Penzine 2021
	Penzine 2021


	Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei werkte in 2014 een project uit met de gemeente Beersel (begraafplaats Lot) betreffende de omvorming van versteende funeraire landschappen tot groene, biodiverse bezinningsruimtes. Tussen de hoofd- en nevenpaden is er gevarieerd in de aanleg van bomen, buffergroen, struiken, hagen, vaste planten, borders, kruidachtigen, bloemenmengsels en bloembollen. Het voordeel bij deze meer natuurlijke wijze van aanleg is dat het onderhoud, ten opzichte van ‘spuiten’, zeker
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	De landschappelijke herwaardering van de kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk omvat een transformatie van ‘platgespoten’ arme zandgrond naar een groene, bloeirijke, gras- en kruidenvegetatie met een sterke seizoensbeleving. De combinatie van intensief en extensief beheerde plekken gaat prima samen en kan een toename van de biodiversiteit tot gevolg hebben. Een eindresultaat kan dan bestaan uit graven in een rustig grastapijt (verschillende maairegimes) met hier en daar symboolplanten, zoals palm- en taxusmas
	De landschappelijke herwaardering van de kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk omvat een transformatie van ‘platgespoten’ arme zandgrond naar een groene, bloeirijke, gras- en kruidenvegetatie met een sterke seizoensbeleving. De combinatie van intensief en extensief beheerde plekken gaat prima samen en kan een toename van de biodiversiteit tot gevolg hebben. Een eindresultaat kan dan bestaan uit graven in een rustig grastapijt (verschillende maairegimes) met hier en daar symboolplanten, zoals palm- en taxusmas

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Begraafplaats van Lot (Beersel) voor en na.
	Begraafplaats van Lot (Beersel) voor en na.

	Een inspirerend voorbeeld van een totaalbenadering met oog voor de landschappelijke context en omgeving vormt het herwaarderingsplan voor het 19de-eeuws kerkhof Sint-Jozef te Londerzeel. Vlakbij kerk en pastorie, met een mooi uitzicht op de Molenbeekvallei, liggen er nog vele historisch en bouwkundig waardevolle en beeldbepalende graven. Na erkenning van het kerkhof als geheel en van de graftekens van (boven)lokaal belang als waardevol door de provincie Vlaams-Brabant, is in 2018 een visie ontwikkeld op een
	Een inspirerend voorbeeld van een totaalbenadering met oog voor de landschappelijke context en omgeving vormt het herwaarderingsplan voor het 19de-eeuws kerkhof Sint-Jozef te Londerzeel. Vlakbij kerk en pastorie, met een mooi uitzicht op de Molenbeekvallei, liggen er nog vele historisch en bouwkundig waardevolle en beeldbepalende graven. Na erkenning van het kerkhof als geheel en van de graftekens van (boven)lokaal belang als waardevol door de provincie Vlaams-Brabant, is in 2018 een visie ontwikkeld op een
	-
	-

	Naast het herstel van waardevolle graven volgens aanbevelingen van Monumentenwacht houdt dit concept de landschappelijke heraanleg, met advies en ondersteuning van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, in, met volgende inrichtingen:

	Artifact
	•   creatie van een parksfeer in het oudste deel van het kerkhof: nieuwe bomen, graszones, stinzenplanten en sedummatten rond en tussen de graven gaan niet enkel onkruidgroeitegen en vereenvoudigen onderhoud, maar kunnen door de structuur van de aanplant de oorspronkelijke aanleg met paden evoceren 
	•   creatie van een parksfeer in het oudste deel van het kerkhof: nieuwe bomen, graszones, stinzenplanten en sedummatten rond en tussen de graven gaan niet enkel onkruidgroeitegen en vereenvoudigen onderhoud, maar kunnen door de structuur van de aanplant de oorspronkelijke aanleg met paden evoceren 
	 

	•   vervanging van oude schuttingen door gemengde heggen of hagen: waar mogelijk laag genoeg, zorgt dit meer uniform geheel voor een visuele link met het omringende landschap
	•   omvorming van ongebruikte zones naar een bloemenweide: aantrekkelijk voor bestuivers, draagt dit bij tot biodiversiteit
	 

	•   creatie van een landschapskamer: aanvulling van de bestaande bomenrij met lindes

	VOORBEELDEN VAN ERFGOEDBEHEER BIJ HERWAARDERING 
	VOORBEELDEN VAN ERFGOEDBEHEER BIJ HERWAARDERING 

	BEHOUD VAN DE MUUR VAN DE BEGRAAFPLAATS
	BEHOUD VAN DE MUUR VAN DE BEGRAAFPLAATS
	De muur van de begraafplaats is erg beeldbepalend. De geschiedenis ervan moet nauwgezet in kaart worden gebracht en herstel, restauratie of conservatie is essentieel. 
	-
	-

	HERSTEL VAN PADENSTRUCTUUR EN BETEKENISVOLLE ASSEN
	De herkenbaarheid van de paden is belangrijk. De laatste decennia werd op vele kerkhoven de grond doodgespoten met pesticide en werd bovendien zowel over de paden als tussen de graven steenslag gestrooid. Het bewust anders behandelen van de paden accentueert de structuur en het karakter van de begraafplaats. Weloverwogen plaatsing van niet-storend meubilair, zoals zitbanken, kan kenmerkende aspecten, zoals een inkom, pad, uitzicht, schaduwpartijen, … beklemtonen.
	EVOCATIE VAN VERDWENEN ERFGOED
	Bouwkundige en funeraire elementen waarvan geen materieel spoor meer rest, zoals in onbruik geraakte buurtwegen of ‘trage wegen’ die over het kerkhof liepen, kunnen bij een herwaardering hun plaats terugwinnen en een bijkomende historische laag op delen van het kerkhof leggen. Het aanbrengen van structuren in de beplanting kan deze paden terug leesbaar maken en zo wijzen op de ruimtelijke en sociale inbedding van de kerkhofsite in de ruimere dorpscontext. 
	-
	-
	-

	GEEN VERPLAATSING VAN GRAFTEKENS
	In principe worden er geen graftekens verplaatst, omdat het graf en het grafteken een éénheid vormt. Bovendien kan de plaats de betekenis en erfgoedwaarde van een grafteken en kerkhof mee bepalen. Gietijzeren kruisen dragen immers in grote mate bij tot het landelijke uitzicht van open, met gras beplante kerkhoven. Ook andere graftekens of tradities die typisch zijn voor de streek of een bepaald kerkhof, vragen de volle aandacht. Bij het – uitzonderlijk – verplaatsen bepaalt de eigenheid van het grafteken de
	-
	-
	-
	Funerair erfgoed
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	-
	‘Help, ik 
	‘Help, ik 
	heb een kerkhof’

	-

	ACCENTUEREN VAN ORIËNTATIEPUNTEN
	ACCENTUEREN VAN ORIËNTATIEPUNTEN

	Een calvarie is een vast element op een landelijk kerkhof. De calvarie is zowel inhoudelijk als structureel een belangrijk oriëntatiepunt op het kerkhof. In Vlaams-Brabant bevindt die zich veelal aan het koor, maar door omstandigheden, bijvoorbeeld de context van het terrein, kan het ook op de zuid- of noordkant, zeker indien daar een belangrijke toegang tot de kerk is of was. De oudste graven van prominenten zijn vaak te vinden nabij de calvarie, evenals de priester- en kindergraven. 
	-

	BEHOUD VAN DE EIGENHEID VAN (EEN)KINDERPERK(EN)
	Het is van belang om de intimiteit van de bestaande kinderperken te versterken. Hun typische vormgeving, afwijkend kleurenpalet en specifieke decoratie zorgen vaak voor een betekenisvol funerair geheel. Voor nog functionerende kerkhoven is het van belang om een passende plaats te voorzien voor de toekomstige graven van kinderen, vroeg-geborenen en foetussen. 
	-
	-

	IN EER HOUDEN VAN MILITAIRE EN BURGERLIJKE OORLOGSDODEN 
	 

	De gedenktekens en graven van militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers maken duidelijk dat oorlogen hun impact hadden tot in de kleinste dorpen. Vaak hebben deze elementen een specifieke waarde voor nabestaanden en oud- strijders, zijn ze drager van aparte iconografische aspecten en hebben ze een speciaal statuut, bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud door een overheidsorgaan. 
	-
	-

	ZICHTBAAR MAKEN VAN HET IMMATERIËLE ERFGOED
	Tijdelijke, beperkt duurzame funeraire gebruiken die ingrijpen op de aanleg van het kerkhof verdienen eveneens aandacht, gezien hun hoge erfgoedwaarde die deels voortvloeit uit de betrokkenheid van de bevolking. Een typisch voorbeeld hiervan is de traditie van aarden bedjes.
	-
	-

	Gebeurtenissen waar geen tastbaar spoor van rest, kunnen terug onder de aandacht worden gebracht door hen te verwerken in de ontsluiting.
	-


	Artifact
	In Wolfsdonk werd in 1919 het pad dat tegen de kerk aan liep vervangen door een pad over het kerkhof. Naar dit pad zijn de huidige graftekens gericht. Daardoor is het belangrijk dat dit pad vrij blijft en opnieuw beter herkenbaar wordt.
	In Wolfsdonk werd in 1919 het pad dat tegen de kerk aan liep vervangen door een pad over het kerkhof. Naar dit pad zijn de huidige graftekens gericht. Daardoor is het belangrijk dat dit pad vrij blijft en opnieuw beter herkenbaar wordt.
	Karakteristiek voor het kerkhof van Wolfsdonk is de bakstenen ommuring, die nooit werd voltooid. Aan de kant tegenover het koor van de kerk werd de haag behouden, in afwachting van een vergroting van het kerkhof, die uitbleef. De monumentale toegangspoort werd in de tweede helft van de 20ste eeuw ontmanteld toen de muur enkele meters naar achter werd gebracht. Te Langdorp startte de bouw van de muur in 1682. Nadien is ze verbouwd en herbouwd, onder andere aan de noordkant bij de bouw en aanpassing van de sc

	Artifact
	Artifact
	In Wolfsdonk stond tot 1842 een kapel, dwars op de oriëntatie van de huidige kerk, en vlakbij de straat. 
	In Wolfsdonk stond tot 1842 een kapel, dwars op de oriëntatie van de huidige kerk, en vlakbij de straat. 
	Er werd geopperd dat het interessant zou zijn om de omtrek van deze kapel op de één of andere manier zichtbaar te maken op het huidige kerkhof. Dit zette aan om meer informatie over de exacte ligging van de kapel te verzamelen. 
	Eveneens te Wolfsdonk zijn een aantal lege plekken of aarden bedjes die verwijzen naar graven zonder grafteken. Uit overlevering of via oudere of recente foto’s is van een aantal geweten wie daar begraven is en of er een houten, ijzeren of blauwe hardstenen kruis heeft gestaan. Intussen zijn er reeds enkele houten kruisen (met of zonder naam) heropgericht.

	Bij de bouw van de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk in de 19de eeuw werd een plaats voorzien voor een calvarie tegen de gevel van het koor. Een mecenas waardig, kreeg Joannes Antonius Peeters (1799-1880) daar een grafteken. Deze priester was geen pastoor van Wolfsdonk, maar droeg wel financieel sterk bij tot de opbouw, aankleding en verfraaiing van de kerk. In de jaren 1970 werd een houten beeldengroep (Maria, Johannes en een kruisbeeld) uit de oude kapel overgebracht en boven zijn stèle geplaatst. Om co
	Bij de bouw van de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk in de 19de eeuw werd een plaats voorzien voor een calvarie tegen de gevel van het koor. Een mecenas waardig, kreeg Joannes Antonius Peeters (1799-1880) daar een grafteken. Deze priester was geen pastoor van Wolfsdonk, maar droeg wel financieel sterk bij tot de opbouw, aankleding en verfraaiing van de kerk. In de jaren 1970 werd een houten beeldengroep (Maria, Johannes en een kruisbeeld) uit de oude kapel overgebracht en boven zijn stèle geplaatst. Om co

	Koorgevel Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk
	Koorgevel Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk
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	Kindergraf op kerkhof van Langdorp 
	Kindergraf op kerkhof van Langdorp 

	Op het kerkhof van Langdorp zijn de graftekens op het kinderperk miniatuurversies uitgevoerd in lichtblauw en wit. Negen kindergrafjes zijn bovendien getooid met een porseleinen beeldje. Het wit van het porselein werd blijkbaar passend gevonden voor een kindergraf, want bronzen reliëfs of beeldjes zijn er niet teruggevonden. 
	Op het kerkhof van Langdorp zijn de graftekens op het kinderperk miniatuurversies uitgevoerd in lichtblauw en wit. Negen kindergrafjes zijn bovendien getooid met een porseleinen beeldje. Het wit van het porselein werd blijkbaar passend gevonden voor een kindergraf, want bronzen reliëfs of beeldjes zijn er niet teruggevonden. 

	In 1964 werd de gedenkplaat ter herdenking van de militaire oorlogsdoden van Wolfsdonk plechtig onthuld. Ze werd toen gewijd door pastoor Fonteyn. Dit was een initiatief van de Oudstrijdersbond die in 1920 te Wolfsdonk werd opgericht onder impuls van pastoor Huybrechts die zelf aalmoezenier was geweest aan het IJzerfront. De twee militaire oorlogsdoden van WOI worden genoemd: J.B. Van Rompay en August Verbruggen, en één van WOII, Jozef Beyens. Op een plaat in blauwe hardsteen is een plaat in zwart marbriet 
	In 1964 werd de gedenkplaat ter herdenking van de militaire oorlogsdoden van Wolfsdonk plechtig onthuld. Ze werd toen gewijd door pastoor Fonteyn. Dit was een initiatief van de Oudstrijdersbond die in 1920 te Wolfsdonk werd opgericht onder impuls van pastoor Huybrechts die zelf aalmoezenier was geweest aan het IJzerfront. De twee militaire oorlogsdoden van WOI worden genoemd: J.B. Van Rompay en August Verbruggen, en één van WOII, Jozef Beyens. Op een plaat in blauwe hardsteen is een plaat in zwart marbriet 

	Artifact
	Militair ereperk op kerkhof van Langdorp
	Militair ereperk op kerkhof van Langdorp

	Artifact
	Artifact
	Kerkhof van Langdorp
	Kerkhof van Langdorp

	Gezien vanuit het Vlaamse kader is het nog bestaande gebruik om ter gelegenheid van Allerheiligen aarden bedjes aan te maken een unieke traditie in de streek van het Hageland. De verhevenheid van aarde is dan vaak bovenop voorzien van een gedrukt kruis, waarin wit zand is gestrooid. Aan de voet wordt dan een chrysant gezet. Dergelijk aarden bedje is divers van afmetingen en vorm. Het wordt voorzien voor haast elk grafteken dat geen zerk (horizontale steen) heeft. Ze zijn nog duidelijk zichtbaar bij 70 graft
	Gezien vanuit het Vlaamse kader is het nog bestaande gebruik om ter gelegenheid van Allerheiligen aarden bedjes aan te maken een unieke traditie in de streek van het Hageland. De verhevenheid van aarde is dan vaak bovenop voorzien van een gedrukt kruis, waarin wit zand is gestrooid. Aan de voet wordt dan een chrysant gezet. Dergelijk aarden bedje is divers van afmetingen en vorm. Het wordt voorzien voor haast elk grafteken dat geen zerk (horizontale steen) heeft. Ze zijn nog duidelijk zichtbaar bij 70 graft

	Kerkhof van Langdorp 
	Kerkhof van Langdorp 

	In 1943 werden er op het ongewijde gedeelte van het kerkhof van Langdorp vier joden begraven. Zij maakten deel het Konvooi XXI van Mechelen naar Auschwitz. Bij hun ontsnappingspoging uit de trein werden ze op 31 juli 1943 neergeschoten te Langdorp “op de Molenheide” (op de spoorlijn Aarschot-Diest). Volgens het verslag van de pastoor bleven er drie jongelingen dood liggen. Een jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog toen de onderpastoor aankwam, maar stierf kort daarna. De vier slachtoffers werden piët
	In 1943 werden er op het ongewijde gedeelte van het kerkhof van Langdorp vier joden begraven. Zij maakten deel het Konvooi XXI van Mechelen naar Auschwitz. Bij hun ontsnappingspoging uit de trein werden ze op 31 juli 1943 neergeschoten te Langdorp “op de Molenheide” (op de spoorlijn Aarschot-Diest). Volgens het verslag van de pastoor bleven er drie jongelingen dood liggen. Een jonge vrouw met doorschoten borst leefde nog toen de onderpastoor aankwam, maar stierf kort daarna. De vier slachtoffers werden piët
	Uit de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Langdorp werden hun biografische gegevens gereconstrueerd. Een gedenkteken-gedenkplaat kan dit feit in de herinnering houden. Een samenwerking met Joodse organisaties of de Dossin-kazerne kan dit lokale gebeuren de bredere uitstraling geven die het in feite reeds in zich draagt.

	Artifact
	BEHEER VAN FUNERAIR ERFGOED  
	BEHEER VAN FUNERAIR ERFGOED  

	Er is een onderscheid tussen geregeld onderhoud, herstel en restauratie. Dat laatste is vooral van toepassing indien de stabiliteit of instandhouding gevaar loopt. Het doel van deze ingrepen is het behoud van het grafteken of een ander funerair erfgoedelement, niet het terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand, hoewel het belangrijk is om die te kennen om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Voor herstel van graftekens die voorkomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang en die in het bezit
	Er is een onderscheid tussen geregeld onderhoud, herstel en restauratie. Dat laatste is vooral van toepassing indien de stabiliteit of instandhouding gevaar loopt. Het doel van deze ingrepen is het behoud van het grafteken of een ander funerair erfgoedelement, niet het terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand, hoewel het belangrijk is om die te kennen om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Voor herstel van graftekens die voorkomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang en die in het bezit
	JAARLIJKS BUDGET EN ONDERSTEUNING VOOR REGELMATIGE INSPECTIES EN ONDERHOUD
	 
	 

	Voor een optimaal beheer is een jaarlijks budget voor funerair erfgoed essentieel. Hierdoor is regelmatig onderhoud mogelijk en kan er vlot gereageerd worden op acute situaties, zodat erger voorkomen wordt. Vooral erosie en opeenvolgende vriesperiodes kunnen schade toebrengen of verergeren. Een geregelde rondgang langs graftekens en kerkhofmeubilair is dan ook onontbeerlijk. 
	-
	-

	Net zoals voor gebouwen, kan een beheerder van een kerkhof of een concessiehouder van een grafteken, na het afsluiten van een lidmaatschap, beroep doen op Monumentenwacht voor het uittekenen van een traject inzake onderhoud, herstel en renovatie van onderdelen van een historisch waardevolle begraafplaats. Een geoefend oog kan beter bepalen of een barst schadelijk is of niet, of herstelling in eigen beheer kan gebeuren dan wel gespecialiseerde tussenkomst vereist. Het toestandsrapport geeft voor elk waardevo
	-
	-

	Als gemeente bepaal je zelf hoe ver je gaat met het beheer. Dat kan variëren van conservatie om de stabiliteit te verzekeren, over beperkt herstel van storende lacunes tot een doorgedreven restauratie. De meeste gemeenten koppelen de graad van onderhoud aan de waardering van het funerair erfgoed (zie ook de publicatie ‘’ (p. 52).
	-
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	Funerair erfgoed


	Het hoger vermelde sterrensysteem dat de waarde van elk graf aangeeft, in combinatie met het advies van Monumentenwacht, is een handig hulpmiddel om te bepalen welke graftekens de ingreep van een deskundige nodig hebben of welke eenvoudig hersteld kunnen worden. Graftekens met vier of drie sterren moeten volgens de regels van de kunst worden hersteld, geconserveerd of gerestaureerd, wat het werk is van een specialist ter zake. Bij graftekens met twee of één ster(ren) is het strikte behoud of herstel van aut
	-
	-

	Om schade en dure ingrepen te vermijden, zijn regelmatig onderhoud en het uitvoeren van kleine werken noodzakelijk. Concrete richtlijnen voor het – ook preventief – onderhoud van  het terrein, de infrastructuur en de graftekens van een begraafplaats vind je in de brochure . Zie ook (pp. 133-134).
	‘Onderhoud van funerair 
	‘Onderhoud van funerair 
	erfgoed’

	‘Sterven in stijl’ 
	‘Sterven in stijl’ 


	In Vlaams-Brabant kan voor het beheer van begraafplaatsen beroep gedaan worden op de monumentenploegen die deel uitmaken van de sociale werkplaatsen (nu maatwerkbedrijven)  en  Ze kunnen ingezet worden voor groenaanleg en -onderhoud en voeren ook onderhoudswerken uit aan bouwkundig erfgoed en klein historisch erfgoed.
	-
	-
	IGO-W vzw
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	3Wplus-Sociale Werkplaats vzw.
	3Wplus-Sociale Werkplaats vzw.


	AANBEVELINGEN M.B.T.DE STRUCTUUR EN DE GROENAANLEG
	 
	 

	Bepaalde gehelen en constructies binnen de structuur van het kerkhof verdienen nadere aandacht in het beheer. Daarbij dient de uitgetekende toekomstvisie als richtsnoer. Die visie maakt duidelijk welke stappen best op elkaar volgen: groenaanleg, aanpak pad, onderhoud en rechtzetten graftekens, onderzoek en behandeling kerkhofmuur, kerkhofpoort, ... 
	-

	De structurele onderdelen van een kerkhof vragen om regelmatig onderhoud, waarvoor een draaiboek kan worden opgemaakt. Controleer de muurwerken op stabiliteit, met oog voor het tijdig herstellen van het voegwerk, vastleggen van losse onderdelen en retoucheren van afwerklagen, zonder het voorbestaan van zeldzame en unieke fauna en flora in het gedrang te brengen. Het gericht gebruik van meer natuurvriendelijk cement kan helpen om planten en zaden in spleten te behouden als leefplekken voor bv. muurhagedissen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Het opnieuw laten begroeien van de gehele begraafplaats, met gras of bodembedekkers, heeft meerdere voordelen. Naast een reconstructie van de historische situatie en het verhogen van de belevingswaarde en het esthetische aanvoelen, biedt begroeiing een kans om de natuurlijk aanwezige soorten weer ademruimte te geven en zo te kijken welke soorten weer opduiken door een aangepast maaibeheer. Ze voorkomt erosie en beschermt de funderingen van de graftekens. Regelmatig snoeien van bomen en beplantingen en verwi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	AANBEVELINGEN M.B.T. HET BEHEER EN ONDERHOUD VAN GRAFTEKENS
	 
	 

	Gevarieerd in opvatting en vervaardigd uit diverse materialen, vragen de verschillende graftekens en hun onderdelen om een aangepaste aanpak in beheer, onderhoud, herstelling en restauratie, met maximaal behoud van het originele materiaal. Zie ook de richtlijnen in de brochure 
	-
	-
	. 
	‘Onderhoud 
	van funerair erfgoed’


	GIETIJZEREN, HOUTEN EN ARDUINEN KRUISEN
	Op plattelandskerkhoven zorgt de kracht van de eenvoud van sobere kruisen in hout, ijzer of blauwe hardsteen voor een openheid. Een aantal gietijzeren kruisen draagt nog verf, andere zijn al geheel bedekt met roest. Niettemin is het raadzaam om de meeste te behandelen tegen roest en te schilderen. Deze aanpak sluit aan bij de traditie die al sinds midden 19de eeuw bestaat van het her- en overschilderen van gietijzeren kruisen. De kruisen worden gestraald, gemetalliseerd en gepoedercoat of geschilderd. Vervo
	-
	-
	-
	-
	-

	RECONSTRUCTIE EN BEPLANTING GRAFTUIN
	In een aantal gevallen kan de deksteen van een graf vervangen worden door een graftuin, zij het dat een zerk doorgaans deel uitmaakt van het ontwerp. De creatie is wel te verantwoorden indien het gaat om een graftuin die pas later bedekt is geworden met een plaat in blauwe hardsteen. In het geval van lege afgebakende graftuintjes zal beplanting ook onmiddellijk effect hebben op de appreciatie van het geheel. 
	-
	-
	-

	APPLICATIES EN PORTRETFOTO’S (PORSELEIN EN BRONS)
	 

	Er waren en zijn serieproducten in de handel, die in een grafteken worden opgenomen. Het gaat dan vooral om bronzen en porseleinen reliëfs die een grote afname kenden in het interbellum en nog in de jaren 1960 in gebruik waren. Ze vereisen een reiniging, consolidatie of opvulling van breuknaden, aanvulling van lacunes en eventueel herbevestiging. Deze handelingen moeten doorgaans ter plaatse worden uitgevoerd. Dezelfde richtlijnen gelden voor portretfoto’s op porselein, die de overledenen letterlijk een gez
	-
	-

	KERAMIEK EN ANDERE GRAFGIFTEN
	Doorheen de 19de en de 20ste eeuw en tot heden leggen nabestaanden graag iets tastbaar ter aandenken op het graf: een bordje met een tekst, een krans in ceramiek, een bloemenvaas, … 
	-

	Decennialang ging de voorkeur uit naar gedenkplaatjes in marbriet (breekbaar, want gemaakt uit glasmassa), doorgaans in zwart, maar ook in groen, blauw of wit. Diverse leveranciers voldeden aan die vraag, door naast een tekst naar keuze ook kant en klare bordjes aan te bieden met standaardopschriften, zoals “Rust zacht lieve moeder” of “Kille aarde gij verbergt voor altijd onze schat.” Deze grafgiften maken onlosmakelijk deel uit van een grafteken en vragen ook om aandacht. Zolang de beschermlaag intact is,
	-

	OMHEINING GRAFPERCEEL 
	De omheining hoort onlosmakelijk bij het grafteken. Veelal bestaat de afbakening van het grafperceel uit een ijzeren hek, uit kettingen tussen paaltjes of uit een laag muurtje in blauwe hardsteen. De toestand ervan wordt best opgevolgd om harde restauraties te vermijden. Bij zware schade wordt wel vaak geopteerd voor een meer ingrijpende restauratie en niet voor een conservatie omdat dit de meest duurzame en betaalbare oplossing is.
	-

	AARDEN BEDJES 
	Tijdelijke, beperkt duurzame funeraire gebruiken die ingrijpen op de aanleg van het kerkhof verdienen eveneens aandacht. Hun hoge erfgoedwaarde vloeit deels voort uit de betrokkenheid van de bevolking. Een typisch voorbeeld hiervan is de traditie van aarden bedjes. Hun onderhoud bestaat uit het recht afsteken met kale grond in een korte periode voor Allerheiligen en het onkruidvrij houden doorheen het jaar. 
	-
	-
	-


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Het uitzonderlijk groot aantal gietijzeren kruisen bepaalt in sterke mate het uitzicht van het kerkhof van Langdorp. De meeste van deze graftekens vragen om een dringende behandeling. De kruisen in blauwe steen zijn getypeerd door een opschriftplaatje in zwart marbriet en de meeste hebben een porseleinen applicatie met een Christuskop in reliëf. Een aantal kruisen in blauwe hardsteen moeten worden hersteld: daarbij kunnen stukken hergebruikt worden of nieuwe elementen in blauwe hardsteen worden ingewerkt. D
	Het uitzonderlijk groot aantal gietijzeren kruisen bepaalt in sterke mate het uitzicht van het kerkhof van Langdorp. De meeste van deze graftekens vragen om een dringende behandeling. De kruisen in blauwe steen zijn getypeerd door een opschriftplaatje in zwart marbriet en de meeste hebben een porseleinen applicatie met een Christuskop in reliëf. Een aantal kruisen in blauwe hardsteen moeten worden hersteld: daarbij kunnen stukken hergebruikt worden of nieuwe elementen in blauwe hardsteen worden ingewerkt. D
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	Kerkhof van Langdorp (2014)
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	Artifact
	Artifact
	Op de landelijke kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk zijn meer porseleinen dan bronzen applicaties te vinden. Porseleinen applicaties komen te Langdorp voor op 122 graftekens. Daarnaast zijn er nog een aantal porseleinen applicaties verdwenen, waarvan duidelijk nog een afdruk te zien is. Reliëfs in porselein zijn aangewend tot het kerkhof sloot in 1967. Zo’n 105 graven dragen een Christuskop, meestal in medaillon, op een Grieks kruis of - in mindere mate - op een rechthoekige plaat. Verder staan er op 9 gra
	Op de landelijke kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk zijn meer porseleinen dan bronzen applicaties te vinden. Porseleinen applicaties komen te Langdorp voor op 122 graftekens. Daarnaast zijn er nog een aantal porseleinen applicaties verdwenen, waarvan duidelijk nog een afdruk te zien is. Reliëfs in porselein zijn aangewend tot het kerkhof sloot in 1967. Zo’n 105 graven dragen een Christuskop, meestal in medaillon, op een Grieks kruis of - in mindere mate - op een rechthoekige plaat. Verder staan er op 9 gra

	Bronzen applicatie op grafteken in Langdorp 
	Bronzen applicatie op grafteken in Langdorp 
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	Graftypes op kerkhof van Langdorp
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	RICHTLIJNEN INZAKE ONDERHOUD VAN GRAFTEKENS 
	RICHTLIJNEN INZAKE ONDERHOUD VAN GRAFTEKENS 
	 
	 

	Op vele kerkhoven wordt momenteel nog een groot aantal graftekens door nabestaanden onderhouden. Soms worden goedbedoelde, maar schadelijke handelingen gesteld. Velen weten niet dat bleekwater (javel) op lange termijn schade toebrengt aan natuursteen of dat de groene patina aan het brons een meerwaarde geeft. Onderhoudstips kunnen verspreid worden via folders, via gemeentebladen net voor Allerheiligen of via infoborden bij de begraafplaatsen. Op die manier kunnen handelingen die ongewild schade veroorzaken,
	-
	-
	-
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	Hieronder geven we alvast enkele algemene richtlijnen, die je meer in de diepte kan nalezen in de brochure . Zie ook de Nederlandse gidsen voor de instandhouding en herstel van historische graftekens van  en van 
	‘Onderhoud 
	‘Onderhoud 
	van funerair erfgoed’

	natuursteen
	natuursteen

	.
	 ijzer, kunststeen en hout


	 VEGETATIE INPERKEN: 
	verwijderen van regelmatig bladeren en plantenresten
	• 

	regelmatig vegetatie manueel bijsnoeien
	• 

	 voorzichtig verwijderen van te grote of overgroeiende planten, zeker in spleten
	• 

	niet alle plantengroei verwijderen: korstmossen en zeldzame muurplanten kunnen blijven, want ze brengen geen schade aan en maken deel uit van het karakter en de natuurwaarden van kerkhoven
	• 
	-

	behouden van zoden rond de voet van de zerken: ze houden losse grond samen, beschermen de fundering en voorkomen wegspoelen
	• 

	geen houtachtige of invasieve planten aanplanten, zoals klimop 
	• 

	 geen gras- of bosmaaier gebruiken rond de zerken 
	• 

	POETSEN:
	vogelmest snel weghalen 
	• 

	manueel met zuiver water reinigen 
	• 

	water in periodes met (nacht)vorst vermijden
	• 

	een niet te harde kokosborstel gebruiken
	• 

	vermijden van te zandstralen of te schuren bij zachte steensoorten
	• 

	 geen staalborstel gebruiken en niet onder hoge druk reinigen
	• 

	geen chemische producten gebruiken, zoals zoutzuur, soda, ammoniak, javel 
	• 

	-geen patina op brons en steen verwijderen
	• 

	KLEIN ONDERHOUD:
	regelmatig ontroesten en herschilderen van ijzeren en herstel van houten onderdelen 
	• 

	v erwijderen van onkruid en planten uit spleten en barsten uitgezonderd zeldzame kruidachtige wilde planten die geen overlast of schade met zich meebrengen
	• 

	barsten opvolgen en herstellen indien nodig, eventueel met stabiele bewaring van holtes waar het kan, als woonplaats voor unieke diersoorten
	• 
	-

	open voegen niet herstellen met een cementmortel maar gebruik maken van een hydraulische kalkmortel en/of compatibele mortel om openstaande voegen te dichten en losliggende dekstenen te herbevestigen 
	• 

	geen siliconen of lijmen gebruiken bij reparaties en voegwerk
	• 
	 

	geen beschermlaag aanbrengen op natuursteen; dit kan meer schade aanrichten dan goed doen
	• 

	bevestigingen, zoals moeren, schroeven en scharnieren, opnieuw vastzetten en losse onderdelen, zoals belettering, porseleinen kopjes en vazen opnieuw duurzaam verankeren 
	• 
	-

	GROOT ONDERHOUD:
	bij verzakkingen, breuken of sterk roestig metaal een specialist raadplegen
	• 

	geen inscripties herkappen of overschilderen, tenzij door en op advies van een specialist uitgevoerd (zie )
	• 
	‘Help, ik 
	‘Help, ik 
	heb een kerkhof’


	OPMAKEN VAN HERSTEL-RESTAURATIEDOSSIERS
	 
	-

	Bij het opmaken van herstel-restauratiedossiers kan er op 
	Bij het opmaken van herstel-restauratiedossiers kan er op 
	diverse manieren worden gewerkt. Het is mogelijk om 
	grafteken per grafteken aan te pakken, maar er kunnen ook 
	deskundigen aangeschreven worden per specialiteit, waarbij 
	dan in één keer ofwel metalen, porseleinen of natuurstenen 
	elementen kunnen worden aangepakt. 

	KEUZE VOOR EEN AANTAL GRAFTEKENS
	Voor het beheer van de meeste graftekens gelden algemene principes zoals het verstevigen van funderingen en het treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren of om corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen tegen te gaan. Bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen zijn meer ingrijpende acties waarbij in elk specifiek geval goed overwogen moet worden of ze te verantwoorden zijn.
	-
	-
	-

	Omdat een bestek voor restauratie telkens aangepast wordt aan het specifieke object, is het niet mogelijk om een gedetailleerd typebestek op te maken. Een degelijk bestek wordt voorafgegaan door een onderzoek van de site waar dit grafteken zich bevindt en een grondig vooronderzoek van het grafteken op zich. Deze gegevens worden bijgesteld tijdens het onderzoek en kunnen dan ook invloed hebben op het verdere verloop van de restauratie. Ook een verslag van de werken en een opvolging van de situatie na de rest
	-
	-
	-
	-
	-

	KEUZE VOOR EEN BEPAALDE PROBLEMATIEK
	Er kan gekozen worden om één bepaalde problematiek op de begraafplaats aan te pakken, wat per grafteken goedkoper uitkomt. Voor deze aanpak vormen de inspectieverslagen van Monumentenwacht een goede leidraad. Er kan dan een prijs gevraagd worden aan een specialist die dezelfde ingrepen uitvoert op een groep graftekens. Volgende problematieken komen vaak voor:
	ijzerwerk, zoals kettingen, gietijzeren kruisen en hekwerk restaureren;
	• 
	 

	voegen herstellen en zo indringend water tegengaan dat bij open voegen en vriesweer schade kan toebrengen;
	• 
	 

	bakstenen fundamenten herstellen;
	• 

	blauwe steen assembleren;
	• 

	losse onderdelen zoals naamplaten, porseleinen applicaties en portretfoto’s herbevestigen;
	• 
	 

	porseleinen applicaties reinigen en eventuele barsten consolideren.
	• 
	 


	Artifact
	Kerkhof van Langdorp (2014)
	Kerkhof van Langdorp (2014)

	Project Wolfsdonk 2013                               Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie  -  Lingegraaf 14  -  6661 MR Elst  -  0031-621926353 
	Project Wolfsdonk 2013                               Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie Kelly Witteveen Restauratie & Decoratie  -  Lingegraaf 14  -  6661 MR Elst  -  0031-621926353 
	Artifact
	Kerkhof van Langdorp (2014)
	Kerkhof van Langdorp (2014)

	Met onderhoudspremies van de provincie Vlaams-Brabant zijn in 2013 te Wolfsdonk reeds restauraties aangevat, die in het verslag van Monumentenwacht van 2012 als dringend of op korte termijn uit te voeren, waren aangemerkt. Het betrof een gehele restauratie van de oostelijke grafsteen aansluitend bij de oostelijke zijbeuk van de kerk, een behandeling van de houten kruisen door vakkundig herstel van ingerotte delen met aanbrengen van beschermende afwerklagen, het terugplaatsen van dekstenen op de pilaster van
	Met onderhoudspremies van de provincie Vlaams-Brabant zijn in 2013 te Wolfsdonk reeds restauraties aangevat, die in het verslag van Monumentenwacht van 2012 als dringend of op korte termijn uit te voeren, waren aangemerkt. Het betrof een gehele restauratie van de oostelijke grafsteen aansluitend bij de oostelijke zijbeuk van de kerk, een behandeling van de houten kruisen door vakkundig herstel van ingerotte delen met aanbrengen van beschermende afwerklagen, het terugplaatsen van dekstenen op de pilaster van

	Artifact
	BEHEER VAN HET 
	BEHEER VAN HET 
	LANDSCHAPPELIJKE ASPECT

	Het onderhoud en beheer gebeuren ofwel met de hand ofwel met aangepaste machines voorzien van een CE-label, maar steeds zonder de ondergrondse plantendelen en houtige gewassen te beschadigen. Om insporing en verdichting te beperken, is het van belang rekening te houden met de eigenschappen van de bodem en met de gevoeligheid voor verdichting: het is aangewezen aangepaste (brede) banden, (lage) bandenspanning en, waar nodig, bodemplaten te gebruiken, om zo het gewicht te spreiden. 
	Het onderhoud en beheer gebeuren ofwel met de hand ofwel met aangepaste machines voorzien van een CE-label, maar steeds zonder de ondergrondse plantendelen en houtige gewassen te beschadigen. Om insporing en verdichting te beperken, is het van belang rekening te houden met de eigenschappen van de bodem en met de gevoeligheid voor verdichting: het is aangewezen aangepaste (brede) banden, (lage) bandenspanning en, waar nodig, bodemplaten te gebruiken, om zo het gewicht te spreiden. 
	Onderstaand overzicht somt per landschappelijk element beheersmaatregelen op, die je ook meer uitgebreid kan consulteren in de 
	-
	-
	.
	onderhoudsbrochure van Monumentenwacht


	A.  CIRCULATIE: ONDERHOUD EN HERSTEL VAN PADEN
	 treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en dierlijke vervuiling
	• 
	 

	verstevigen van funderingen
	• 

	treffen van maatregelen tegen aftakeling en ontaarding van materialen
	• 
	 

	bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen, zoals stenen, verharding, metselwerk
	• 

	verwijderen van onkruid en opruimen van bladval op een ecologische verantwoorde manier
	• 
	 

	B. MEUBILAIR
	zitbanken: 2 maal per jaar controle en onderhoud, indien nodig herstel
	• 
	 

	watertappunten: 2 maal per jaar controle en onderhoud, winteraflaat, indien nodig herstel
	• 

	papiermanden en infoborden: jaarlijkse controle en onderhoud, indien nodig herstel
	• 
	 

	C. AFSLUITING EN OMGEVING 
	onderhoud en herstel van kerkhofmuur en poortpilasters:
	• 

	 reinigen, vrijstellen en verwijderen van eventuele begroeiing van de constructie
	   
	›
	 

	 op korte termijn restaureren van constructies die in slechte toestand zijn
	   
	›
	 

	onderhoud en herstel van poorten en hekornamenten: roest verwijderen, zandstralen en herschilderen in relevante kleur en uitvoeren van herstellingen.
	• 

	D.  GROENSTRUCTUUR: ONDERHOUD VAN STRUCTUURBEPALENDE BOMEN, ZUILVORMEN, HEESTERS, HAGEN, SNOEIVORMEN EN VASTE PLANTEN
	-

	onderhoud van meerstammige bomen en hoogstam-bomen: vormsnoei, verwijderen van dood hout, wondbehandeling, verwijderen van wortelopslag, …
	• 
	 
	 

	onderhoud van zuilvormen: vormsnoei, scheren van zuilvormen à rato van 2 beurten per jaar
	• 
	 

	onderhoud en plantsoenbeheer van houtachtige vegetatie, snoeivormen en hagen: hakken en wieden van de grond tussen houtachtige vegetatie, snoeivormen en hagen à rato van 6 beurten/jaar en snoeien 2 beurten/jaar
	• 
	 
	 
	 

	onderhoud en plantsoenbeheer van kruidachtige vegetatie: hakken en wieden van de grond tussen kruidachtige vegetatie à rato van 6 beurten/jaar en opschik van perken van kruidachtige gewassen à rato van 1 snoeibeurt/jaar
	• 
	 
	 
	 
	 

	verzorging en/of ondersteuning van bomen ter voorkoming van of bij schade of ziekte
	• 
	 

	beperkte onderhoudsbemesting van beplanting
	• 

	 verjongingssnoei en vormsnoei van bestaande te behouden beplanting 
	• 
	 


	Artifact
	Oostzijde van het kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk
	Oostzijde van het kerkhof bij de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk

	Artifact
	ELEMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN HET BEHEER
	ELEMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN HET BEHEER

	BESCHERMING, ONDERSTEUNING EN SUBSIDIËRING 
	BESCHERMING, ONDERSTEUNING EN SUBSIDIËRING 
	 
	 

	Zoals eerder vermeld, is het voor financiële en ondersteuningsmogelijkheden belangrijk om steeds grondig het statuut van de site in haar geheel en van haar onderdelen na te gaan: wat is beschermd of erkend als waardevol of wat zou het kunnen worden? Voor informatie over bescherming (procedure, statuten en waarden), raadpleeg de  en de publicatie  (pp. 10-12). Voor een erkenning als waardevol contacteer de 
	-
	-
	-
	website van het 
	website van het 
	Agentschap Onroerend Erfgoed

	‘Afwegings
	‘Afwegings
	-
	kader’

	-
	.
	dienst erfgoed van de provincie Vlaams- Brabant


	BESCHERMD DOOR DE VLAAMSE OVERHEID
	De regelgeving rond beschermd erfgoed is vastgelegd in het  en het . In de recente beschermingen en meer nog beschermingen in uitvoering van het decreet van 2013 is de volgende informatie te vinden: een beknopte wetenschappelijke beschrijving; een opsomming van de erfgoedwaarden, een overzicht van de erfgoedelementen en -kenmerken, van de beheersdoelstellingen en van de bijzondere voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud. In voorkomend geval is er een lijst van cultuurgoederen toegevoegd die in
	Onroerenderfgoeddecreet
	Onroerenderfgoeddecreet

	Onroerenderfgoedbesluit
	Onroerenderfgoedbesluit

	-
	-
	-
	-
	be
	be
	-
	sluit van de bescherming als monument

	parochiekerk 
	parochiekerk 
	Sint-Jan de Doper met kerkhof te Binkom (Lubbeek)


	Handelingen aan of in beschermde goederen die de erfgoedwaarde van het beschermde goed mogelijk verstoren of schaden, kan men principieel niet aanvatten zonder vergunning of toelating.
	-
	-

	Voor informatie betreffende voorwaarden en verplichtingen bij de instandhouding en het onderhoud van beschermd funerair erfgoed, die kunnen verschillen volgens het beschermingsstatuut, raadpleeg de publicaties  (pp. 102-103) en . Daar vind je ook informatie over de financiële steun, onder andere premies voor behoud en onderzoek, die de Vlaamse overheid je als beheerder van beschermd funerair erfgoed biedt.
	-
	-
	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’

	‘Help, ik heb een kerkhof’
	‘Help, ik heb een kerkhof’


	In de meeste gevallen, zeker gezien het onderhoud van funerair erfgoed grotendeels bestaat uit een combinatie van ‘gespecialiseerde werken’, heb je een goedgekeurd beheerplan nodig vooraleer je een (verhoogde) erfgoedpremie kan aanvragen. Zelfs indien deze verplichting er niet is, is een beheerplan zeker en vast nuttig omdat het:
	-
	-
	-

	het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap historisch duidt, de afzonderlijke erfgoedelementen inventariseert en illustreert, hun bijdrage tot de erfgoedwaarden motiveert, hun (bouw)fysische toestand evalueert en hun juridische toestand beschrijft;
	• 
	-

	een gebiedsgerichte langetermijnvisie, geldig voor 24 jaar, ontwikkelt met alle betrokken partners, betreffende de evolutie van alle aanwezige erfgoedvormen op het onroerend erfgoed, met mogelijkheid tot revisie op basis van nieuwe inzichten. In een gebied met meerdere zakelijkrechthouders of beheerders (openbare besturen, eigenaars, erfgoed- en andere verenigingen) is een beheercommissie de aangewezen manier om samen na te denken over het beheer van onroerend goed. Ze werkt als een overlegplatform dat acti
	• 
	-
	-
	-

	die visie vertaalt in beheerdoelstellingen; 
	• 

	het bereiken van deze beheerdoelstellingen concreet maakt in een overzicht en verantwoording van beheersmaatregelen die de waarden en kenmerken van het erfgoed in stand houden, verbeteren of herstellen;
	• 
	-

	– na goedkeuring – leidt tot vrijstelling van advies- of toelatingsplichten voor de uitvoering van deze werken en deze koppelt aan een financiële planning van begrote kosten en opbrengsten, en aan een kader van opvolging en evaluatie;
	• 

	onderdeel kan zijn van een geïntegreerd beheerplan, waarin je de verschillende beheerdoelstellingen vanuit natuurbehoud én onroerend erfgoed samen in één plan samen brengt tot één afgestemde gebiedsgerichte visie binnen de geldende regelgeving;
	• 

	noodzakelijk is om aanspraak te maken op een erkenning van een kerkhof als  of .
	• 
	ZEN-erfgoed
	ZEN-erfgoed

	open erfgoed
	open erfgoed


	Voor informatie over beheerplannen, zie  (pp. 103-104) en de. Voor de opmaak van een beheerplan in het kader van de waardering van funerair erfgoed en de ontwikkeling van een erfgoedvisie voor begraafplaatsen, zie de publicatie  (hfdst. 2). Je kan je ook laten inspireren door reeds goedgekeurde , zoals dat van de  en van de . 
	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’

	 website van het Agentschap Onroerend 
	 website van het Agentschap Onroerend 
	Erfgoed

	‘
	Funerair erfgoed
	Funerair erfgoed

	’
	beheerplannen
	beheerplannen

	Huldenbergse Sint-Pieter- en Pauluskerk met ommuurd kerk
	Huldenbergse Sint-Pieter- en Pauluskerk met ommuurd kerk
	-
	hof

	Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof, om
	Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof, om
	-
	heiningsmuur en oorlogsgedenkteken in Sint-Pieters-Leeuw


	De inspectierapporten van  kunnen gebruikt worden voor het opstellen van een beheerplan en een  dat je nodig hebt voor de zes-jaarlijkse evaluatie van je beheerplan en voor de aanvraag van de aanvullende erfgoedpremie voor goed onderhoud van 10%.
	Monumentenwacht
	Monumentenwacht

	-
	onderhoudslogboek
	onderhoudslogboek

	-

	Komen niet in aanmerking voor een erfgoedpremie: niet- erfgoedgebonden onderhoud, handelingen gericht op het opnieuw aanbrengen van niet meer aanwezige waardevolle elementen (behalve bij voldoende materiaal voor een verantwoorde reconstructie) en ontsluitingswerken, behalve als ze opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan voor .
	-
	open 
	open 
	erfgoed


	NIET-BESCHERMD
	Voor niet-beschermd funerair erfgoed dat opgenomen is in de vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed en houtige beplantingen met erfgoedwaarde, verleent het Agentschap Onroerend Erfgoed sinds 1 januari 2017 geen advies meer bij kap, sloop of verwijdering van items. Wel is de vergunningverlenende overheid gehouden aan een zorg- en motiveringsplicht. Op basis van een onroerenderfgoedtoets moet ze oordelen of het belang van het project van sloop, kap of verwijdering opweegt tegen het verlies van erfgoedwa
	-
	-
	-
	-
	-
	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’


	Tot slot is er gezien de eigenheid van historische begraafplaatsen steeds een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting of afbraak van constructies (zoals graftekens, ommuring) en voor wijzigingen in het reliëf. Een vergunning is niet nodig bij de functiewijziging van begraafplaats naar groene ruimte of bij de herinrichting van een begraafplaats. Denk bij dit laatste aan het wijzigen van paden en beplanting, plaatsen van banken, … Voor meer info, zie  (pp. 86-89). 
	-
	-
	‘Sterven in 
	‘Sterven in 
	stijl’



	Artifact
	Artifact
	Kerkhof Ourodenberg
	Kerkhof Ourodenberg

	AANGEDUID ALS WAARDEVOL DOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
	AANGEDUID ALS WAARDEVOL DOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
	Zowel openbare besturen als vzw’s die het beheer van onroerend erfgoed tot doel hebben kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant terecht voor een  dat voldoet aan de voorwaarden (zie pag. 19). Bovendien moet het onroerend erfgoed met een publieke functie betreffen, namelijk met een openbaar karakter dat in hoofdzaak geen commerciële of andere bestemming heeft die economische opbrengsten genereert, en dat publiek toegankelijk is.
	-
	ondersteuning bij de 
	ondersteuning bij de 
	waardering en het behoud van niet-beschermd, waardevol 
	onroerend erfgoed

	-
	-

	Voorwaarde is dat de aanvrager lid is van Monumentenwacht. De aanvraag voor subsidiëring bij het uitvoeren van herstel- en instandhoudingswerken moet aansluiten bij de aanbevelingen in het inspectieverslag van Monumentenwacht of bij het gunstig advies van het Regionaal Landschap en moet passen in een meerjarig beheerplan van het bouwkundig, landschappelijk of klein historisch erfgoed.
	-
	-

	Het accent bij de tussenkomst bij werken ligt steeds op preventief onderhoud, denk hierbij voor graftekens aan zacht reinigen en roestvrij maken van constructieve en decoratieve delen, plantvrij maken en kleine voegen en barsten dichten. 
	Ook voor het onderzoek van een als waardevol erkend kerkhof of van een kerkhof waarop reeds een aantal graftekens erkend zijn, kan begeleiding of een subsidie aangevraagd worden. Dit onderzoek kan gegevens aanreiken voor de opmaak van een inventaris van de graftekens van lokaal historisch belang of van een herwaarderings- en beheerplan van het kerkhof en de graftekens.
	-
	-
	-

	 
	ONDERSTEUNING DOOR HET REGIONAAL LANDSCHAP
	Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Een Regionaal Landschap is een organisatie in deze streek die natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie behoudt en versterkt. 
	-
	-

	In Vlaams-Brabant zijn er vijf  actief: Pajottenland en Zennevallei, Brabantse Kouters, Dijleland, Noord-Hageland en Zuid-Hageland. De provincie subsidieert deze organisaties sinds 2014 om een duurzame natuur- en landschapszorg te realiseren. Doelgroepen zijn particulieren, verenigingen, gemeenten, landbouwers, … 
	Regionale
	Regionale
	 Landschappen


	In elk Regionaal Landschap is een landschapszorger actief die overheden en particulieren stimuleert en motiveert om bij te dragen of initiatiefnemer te zijn van projecten en acties inzake landschapszorg en cultuurhistorisch erfgoed, in beschermde en niet-beschermde landschappen. Binnen deze algemene landschapszorg ligt de focus op het historisch perspectief van het landschap. Naast projectuitvoering op het terrein zetten zij ook in op brede sensibilisatie, draagvlakvorming, adviesverlening en samenwerking.
	-
	-
	-

	Concreet ondersteunt een Regionaal Landschap geen regulier onderhoud, maar komt wel via advies, subsidie en uitvoering tussen in achterstallig onderhoud en de aanplant van kleine landschapselementen als hagen, heggen, houtkanten, … Indien er een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) actief is, werkt het Regionaal Landschap hier mee samen voor de ondersteuning van de betrokken gemeenten bij de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleid inzake landschappen.
	-
	-
	-
	-

	Elk Regionaal Landschap is ook een partner in het herwaarderen van klein historisch waardevol niet-beschermd erfgoed (zoals kapellen, serres, grafkruisen, …) met het omringende landschap. Dit gebeurt in het kader van 360°-erfgoedprojecten, met de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en met begeleiding door Monumentenwacht Vlaams-Brabant.
	-
	-
	-

	HERGEBRUIK (OF BRUIKLEEN) EN PETER- EN METERSCHAP 
	Het in hergebruik of in peter- en meterschap stellen van een verlopen of teruggenomen vergunning met grafteken, kan het beheer van een oude begraafplaats ondersteunen. Deze beheersvormen betekenen een meerwaarde en een bestendiging van de historische functie, de maatschappelijke én de artistieke waarde van de begraafplaats. Peter- en meterschap betekent dat een persoon, organisatie of bedrijf het beheer van een grafteken op zich neemt. Hergebruik houdt in dat de gemeente een historisch graf terug in concess
	-
	-
	-
	-
	-
	‘Help, 
	‘Help, 
	ik heb een kerkhof’


	Hergebruik kan niet voor alle graftekens worden toegestaan, zeker voor graven van personaliteiten van (boven)lokaal belang is dat niet gepast. In beschermde sites neemt het Agentschap Onroerend Erfgoed een adviserende rol op. De reglementering en de prijs van hergebruik worden bepaald door de gemeente.  Bruikleen vormt een ondersteuning in het onderhoud en kan ook voor inkomsten zorgen.
	Peter- en meterschap en hergebruik zijn beide een overeenkomst tussen een gemeente en een persoon of vereniging die schriftelijk wordt vastgelegd. Daarin wordt het grafteken beschreven, een foto van het graf gemaakt, aangeduid welke werken er eventueel mogen of moeten worden opgeknapt en de bepalingen opgenomen dat het grafteken in bezit blijft van de gemeente, dat de persoon of vereniging het onderhoud van het graf op zich neemt en dat bij gebrek daarvan het contract wordt verbroken. In Antwerpen slaan dez
	-
	-
	-

	Sinds de wijziging van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging (28 oktober 2016) is het niet langer verplicht om op elke begraafplaats alle vormen van lijkbezorging aan te bieden (begraven, columbarium, strooiweide). Alle vormen moeten wel op het grondgebied van een gemeente aangeboden worden. Hierdoor kan iedere gemeente ook kleine, historische kerkhoven in gebruik houden. Per begraafplaats kan worden afgewogen welke vormen van lijkbezorging de draagkracht van de specifieke site respecteren.
	-

	Dit betekent dat men ook niet-volzette grafkelders kan gebruiken voor bijzettingen in kistvorm of na ontruiming herbestemmen tot gemeenschappelijke urnenkelders of knekelputten. Volzette grafplaatsen kunnen ook nog dienen voor urnebijzettingen of verstrooiingen. 
	-
	-
	-

	Eventueel kan er bij gesloten kerkhoven ook bekeken worden of ze terug ingeschakeld kunnen worden in de moderne lijkbestemming, door ze bijvoorbeeld voor te behouden voor verstrooiing of het inrichten urnenvelden, met respect voor de erfgoedwaarden.
	-

	Voor meer informatie, zie  en  (pp. 82-83 en 178).
	‘Help, ik heb een kerkhof’
	‘Help, ik heb een kerkhof’

	 
	‘Sterven in stijl’
	‘Sterven in stijl’



	Artifact
	Na een voorafgaande inventarisatie door de funeraire werkgroep De Immortellen, leidde een 360°-erfgoedproject in 2019 tot het herstel een 80-tal waardevolle graven op de begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef. Dit typisch plattelandskerkhof uit de 19de eeuw, vlak aan de kerk in het centrum en met een mooi uitzicht op de Molenbeekvallei, heeft heel wat graven met erfgoedwaarde. Dankzij de inhoudelijke en technische expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant, hebben het Regionaal Landschap Brabantse Kouter
	Na een voorafgaande inventarisatie door de funeraire werkgroep De Immortellen, leidde een 360°-erfgoedproject in 2019 tot het herstel een 80-tal waardevolle graven op de begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef. Dit typisch plattelandskerkhof uit de 19de eeuw, vlak aan de kerk in het centrum en met een mooi uitzicht op de Molenbeekvallei, heeft heel wat graven met erfgoedwaarde. Dankzij de inhoudelijke en technische expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant, hebben het Regionaal Landschap Brabantse Kouter

	Artifact
	ONTSLUITING
	ONTSLUITING

	RELATIE TOT DE INHOUDELIJKE VISIE OP DE HERWAARDERING 
	RELATIE TOT DE INHOUDELIJKE VISIE OP DE HERWAARDERING 
	 
	 

	In een dynamisch erfgoedbeleid worden de historische aspecten en evoluties van het funerair erfgoed in brede zin gekoppeld aan een hedendaagse interpretatie en beleving van de kerkhofsite. Het funerair erfgoed is best in brede zin te benaderen: naast de graftekens zelf, ook de kerkhofstructuur, de landschappelijke inbedding en de betrokken verhalen, tradities en praktijken in een maatschappelijke context. Een nieuwe invulling van een kerkhof, bijvoorbeeld als groenoase of doorgangszone voor buurtbewoners, k
	-
	-
	-

	De keuze voor vorm en inhoud van ontsluiting dient omzichtig te gebeuren. De uitwerking van educatieve, recreatieve, toeristische activiteiten of ecologische ingrepen houdt best rekening met de religieuze, meditatieve en sociale functies van de kerkhofsite voor familieleden en lokale inwoners. Voor kerkhoven die nog in gebruik zijn, is het nodig de functie van as- en lijkbezorging en de bijbehorende praktijken te verzoenen met nieuwe functies verbonden aan erfgoedbeheer. 
	-
	-

	VOORBEELDEN VAN ONTSLUITING
	 

	Ontsluiting kan zowel op het (on)roerend erfgoed van het kerkhof en de graftekens zelf inspelen, als op het immaterieel erfgoed van verhalen, tradities en praktijken, verbonden aan de funeraire site. 
	VERSPREIDING VAN KENNIS EN BELEVING
	Via verschillende types van ontsluiting kan de kennis over de kerhofsite, over het onderzoek en over toekomstplannen bij het brede publiek worden gebracht. Dit bevordert niet enkel de verspreiding van kennis, maar leidt eveneens tot een verhoogde waardering bij de lokale bevolking en bezoekers. Deze ontsluiting kan diverse vormen aannemen, aangepast aan de partners (scholen, heemkundigen, archieven,…) en het soort doelpubliek (inwoners, toeristen, ergoedgeïnteresseerden, …). 
	-

	Hierbij geven we enkele voorbeelden:
	 

	brochure of boek;
	• 

	tentoonstelling met foto’s, archiefmateriaal, getuigenissen, …;
	• 
	 

	lezing;
	• 

	bezoek aan het kerkhof met een ontmoeting met een arbeider, beheerder of rouwconsulent die hun ervaringen én dagelijkse praktijk delen;
	• 

	informatieborden;
	• 

	gidsbeurten;
	• 

	theaterwandeling;
	• 

	(digitale) zoektochten met opdrachten (bv. in ).
	• 
	Leuven
	Leuven


	erfgoeddatabank
	• 

	website, zoals ;
	• 
	www.funerabilia.be
	www.funerabilia.be


	verhalenbank;
	• 

	schoolactiviteiten: kijk op  en  voor inspirerende voorbeelden 
	• 
	Klascement
	Klascement

	Cultuurkuur
	Cultuurkuur


	opname van het kerkhof in bestaande lokale/regionale ontsluitingsinitiatieven van zachte recreatie, zoals fiets-, wandel- en natuurroutes.
	• 

	INFOBORDEN 
	Voor de opmaak van infoborden is het aan te raden om voorafgaand een ontwerp van vormgeving en materiaalgebruik te laten uitwerken om een duurzame, harmonische inrichting te krijgen. Infoborden dienen ter plaatse, verspreid over het kerkhof, gepositioneerd te worden, op bijzondere plaatsen in relatie met het landschap, (gehelen van) graftekens of historisch relevante structuurelementen (zoals een processiepad). Zie ook de  voor het delen via info borden van informatie over unieke flora en fauna en het aange
	• 
	-
	-
	-
	publicatie van 
	publicatie van 
	Natuurpunt

	-

	 
	STILTETOERISME
	Plattelandskerkhoven kunnen ook ontsloten worden in het kader van stiltetoerisme. Gezien hun vaak ingesloten ligging in de schaduw van de sacraliteit van een kerk, hun landschappelijke kenmerken met specifieke flora en fauna en hun band met het verleden als plaats van herinnering, nodigen ze uit zichzelf al uit tot stilte, onthaasting en reflectie. ‘Stilte’ is hier ruimer op te vatten dan louter akoestisch van aard. ‘Stilte’ omvat ook een beleving van ruimtelijke kwaliteiten, een ervaring van de natuurlijke
	-
	-
	-

	een artistieke omkadering, zoals de plaatsing van poëzieborden of de ontwikkeling van een verhalenbundel rond vergankelijkheid;
	• 
	-

	een koppeling aan de landschappelijke context, via stiltewandelingen of een herwaardering van trage wegen rondom het kerkhof;
	• 

	een historische ervaring, door via een app of brochure inzicht te geven in vroegere praktijken van omgang met de dood;
	• 

	een clustering, namelijk de verbinding via fiets- en wandelroutes van locaties met identieke of analoge functie, thema, sfeer, … 
	• 
	 
	 

	QR-CODE EN NFC-TAG 
	Om ook buiten erfgoedevenementen het publiek te informeren over het lokale funerair erfgoed kan de kerkhofsite op een digitale manier worden ontsloten. Via een QR-code kan een bezoeker met een smartphone informatie opvragen over het kerkhof en over individuele graftekens. Op een infopaneel aan de toegang, of bij een aantal graftekens, staat dan de QR-code, met een tekst met korte introductie over de site. Dezelfde info wordt geleverd met een NFC tag. Ook via de computer thuis kan deze info bekeken worden. B
	• 
	-
	-
	-
	ErfgoedApp
	ErfgoedApp


	AANSLUITING BIJ BOVENLOKALE INITIATIEVEN 
	Om het erfgoed van plattelandskerkhoven een ruimere weerklank en breder draagvlak te geven, kan aansluiting gezocht worden bij bovenlokale initiatieven waarop de lokale bevolking, maar ook een ruimer publiek de kans krijgen om zich te verdiepen in de betekenis van deze waardevolle sites.
	-

	, jaarlijks op de eerste zondag na de paasvakantie, is door zijn aanpak, publieksbereik en innovatieve rol uitgegroeid tot één van de toonaangevende erfgoedevenementen in Vlaanderen en Brussel. Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel, roerend en immaterieel, erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid. Alle initiatieven zijn erop gericht om het cultureel erfgoed inzichtelijk te maken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en benadering van erfgoed. Erfgoeddag heef
	Erfgoeddag
	Erfgoeddag

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	, het grootste cultureel ééndagsevenement van Vlaanderen, zet elk jaar op de tweede zondag van september het onroerend erfgoed in de kijker. Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van Herita, in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. De coördinatie en dagelijkse werking van Open Monumentendag Vlaanderen worden verzorgd door Herita vzw. Open Monumentendag sensibiliseert de bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief
	Open Monumentendag Vlaanderen
	Open Monumentendag Vlaanderen

	-
	-

	Door deel te nemen aan de jaarlijkse Europese Week van de Begraafplaatsen richt een gemeente de aandacht op het erfgoed van haar begraafplaatsen. Tijdens deze week worden vooral rondleidingen georganiseerd, maar ook lokale initiatieven rond het funerair erfgoed worden belicht. De Week is een Europees initiatief dat jaarlijks doorgaat van het laatste weekend van mei tot en met het laatste weekend van juni. Dit laatste weekend valt samen met Open Kerkendagen. Kerkhoven die deelnemen aan de Week van de Begraaf
	-
	-
	-

	Tijdens  kan een kerkhof, mits openstelling van het kerkgebouw, dus ook onder de aandacht gebracht worden. Elk gebedshuis kan meedoen aan de Open Kerkendagen, ook als het geen lid is van de Stichting Open Kerken. De doelstelling van de stichting bestaat erin om het waardevol kerkelijk patrimonium in het daglicht te stellen en toegankelijk te maken voor bezoekers en de plaatselijke bevolking, toe te zien op de vorming en begeleiding van de onthaalmensen, instrumenten te bedenken om het kerkelijk patrimonium 
	Open Kerkendagen
	Open Kerkendagen

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ten slotte is deelname aan de , een activiteit van Davidsfonds Evenementen, te overwegen. Het opzet is eenvoudig: elk jaar meer dan 200 activiteiten rond geschiedenis op één avond aanbieden: van lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen tot theater. Neem ook kennis van activiteiten zoals  en  en bekijk hoe je als beheerde deze burgerinitiatieven kan begeleiden en faciliteren.
	Nacht van de Geschiedenis
	Nacht van de Geschiedenis

	-
	Wereldlichtjesdag
	Wereldlichtjesdag

	Reveil
	Reveil


	Neem ook kennis van activiteiten zoals  en  en bekijk hoe je als beheerde deze burgerinitiatieven kan begeleiden en faciliteren.
	Wereldlichtjesdag
	Wereldlichtjesdag

	Reveil
	Reveil



	Artifact
	Het erfgoed van de Dilbeekse begraafplaatsen is sinds 2013 ontsloten via een kwalitatieve brochure, “Verhalen in steen: funerair erfgoed in Dilbeek”. De opmaak ervan was een initiatief van de gemeente in het kader van Erfgoeddag 2013. Ze werd samengesteld door de werkgroep Funerair Erfgoed Dilbeek, met de medewerking van Pasar Dilbeek centrum, Trage Wegen Dilbeek, Heemkring Bodeghave, Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw en Dilbeeks Erfgoed vzw en de diensten burgerzaken en archief van de gemeente Dilb
	Het erfgoed van de Dilbeekse begraafplaatsen is sinds 2013 ontsloten via een kwalitatieve brochure, “Verhalen in steen: funerair erfgoed in Dilbeek”. De opmaak ervan was een initiatief van de gemeente in het kader van Erfgoeddag 2013. Ze werd samengesteld door de werkgroep Funerair Erfgoed Dilbeek, met de medewerking van Pasar Dilbeek centrum, Trage Wegen Dilbeek, Heemkring Bodeghave, Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw en Dilbeeks Erfgoed vzw en de diensten burgerzaken en archief van de gemeente Dilb

	Artifact
	De ontsluiting van een plattelandskerkhof kan naadloos aansluiten bij nabij gelegen begraafplaatsen, op basis van gelijkenissen in hun ligging, structuur, geschiedenis, graftekens of funeraire praktijken, of vanwege het aanwezige erfgoed van en in de kerk. De kerkhofsites van Wolfsdonk en Langdorp zijn sinds juni 2016 opgenomen in een netwerk van fietsroutes tussen Leuven en Averbode die 20 sites met waardevolle kerken, orgels en kerkhoven met elkaar verbinden. 
	De ontsluiting van een plattelandskerkhof kan naadloos aansluiten bij nabij gelegen begraafplaatsen, op basis van gelijkenissen in hun ligging, structuur, geschiedenis, graftekens of funeraire praktijken, of vanwege het aanwezige erfgoed van en in de kerk. De kerkhofsites van Wolfsdonk en Langdorp zijn sinds juni 2016 opgenomen in een netwerk van fietsroutes tussen Leuven en Averbode die 20 sites met waardevolle kerken, orgels en kerkhoven met elkaar verbinden. 
	Een bijbehorend boek brengt de verhalen van deze sites verder tot leven en QR-bordjes langsheen het traject reiken nog extra informatie aan.

	In het herwaarderingsplan van Wolfsdonk is de creatie van poëziezuilen opgenomen. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang van de vormgeving en het materialengebruik. Door een duurzame inrichting en verantwoorde uniforme huisstijl kunnen ze op niet-storende wijze geïntegreerd worden in de ruimte en structuur van het kerkhof (bijvoorbeeld via vloerplaten), en hierbij zelfs de harmonische indruk versterken. 
	In het herwaarderingsplan van Wolfsdonk is de creatie van poëziezuilen opgenomen. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang van de vormgeving en het materialengebruik. Door een duurzame inrichting en verantwoorde uniforme huisstijl kunnen ze op niet-storende wijze geïntegreerd worden in de ruimte en structuur van het kerkhof (bijvoorbeeld via vloerplaten), en hierbij zelfs de harmonische indruk versterken. 
	De inplanting van de poëziezuilen kan gebeuren op bijzondere plaatsen in relatie met het landschap of het verleden van de site. De poëzieteksten kunnen door lokale inwoners (nabestaanden, leden van de kerkfabriek of heemkundige kring) of door een selectie van dichters geschreven worden.

	Artifact
	Artifact
	Voor het kerkhof van Wolfsdonk werd een dergelijke ontsluiting uitgewerkt. Naast een korte geschiedenis van de kerkhofsite en een duiding bij het herwaarderingsplan wordt bij een aantal welgekozen graftekens informatie verstrekt, zodat op het einde van het bezoek een beeld is geschetst van de eigenheid van de begraafplaats, de graftekens en de begraven personen. 
	Voor het kerkhof van Wolfsdonk werd een dergelijke ontsluiting uitgewerkt. Naast een korte geschiedenis van de kerkhofsite en een duiding bij het herwaarderingsplan wordt bij een aantal welgekozen graftekens informatie verstrekt, zodat op het einde van het bezoek een beeld is geschetst van de eigenheid van de begraafplaats, de graftekens en de begraven personen. 
	Zie http://ibeaken.mobi/wolfd001. 

	Artifact
	Rondleiding op de begraafplaats van Steenhuffel (Londerzeel).
	Rondleiding op de begraafplaats van Steenhuffel (Londerzeel).

	ONDERSTEUNING BIJ ONTSLUITING 
	ONDERSTEUNING BIJ ONTSLUITING 
	 

	De provincie Vlaams-Brabant stimuleert en ondersteunt projecten die beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant ontsluiten. Met deze  wil de provincie de erfgoedparticipatie stimuleren en ondersteunen. Een project kan zowel een ontsluitingsproject en/of een vooronderzoek in functie van een ontsluitingsproject omvatten. De ontsluiting moet: 
	-
	projectsubsidies
	projectsubsidies

	-

	kwaliteitsvol en duurzaam zijn
	• 

	publieksgericht zijn en aan publieksverbreding doen
	• 

	bovenlokale uitstraling of relevantie bereiken door een aangepaste publiekswerking
	• 

	de kennis over het onroerend erfgoed vergroten
	• 

	innovatief zijn of een voorbeeldfunctie hebben
	• 

	rekening houden met de erfgoedwaarden en met de specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed
	• 

	inhoudelijk en financieel afgebakend en haalbaar zijn.
	• 

	Belangrijk hierbij is dat er steeds afstemming en/of samenwerking voorzien wordt met partners in het erfgoedveld, met domeinen buiten de erfgoedsector en met het gemeentebestuur. 
	-
	-


	Artifact
	Na een onderzoek, inventarisatie en oplijsting van graven van lokaal historisch belang in samenwerking met vrijwilligers, is de gemeente Londerzeel in 2010 gestart met de herinrichting van de begraafplaats van Steenhuffel. Dit ging gepaard met een waaier aan ontsluitingsactiviteiten. 
	Na een onderzoek, inventarisatie en oplijsting van graven van lokaal historisch belang in samenwerking met vrijwilligers, is de gemeente Londerzeel in 2010 gestart met de herinrichting van de begraafplaats van Steenhuffel. Dit ging gepaard met een waaier aan ontsluitingsactiviteiten. 
	De Heemkundige Kring Sint-Kristoffel en de Davidsfonds-afdeling organiseerden, onder de titel ‘Stof tot nadenken’, een activiteit over grafstenen en hun symboliek tijdens de Nacht van de Geschiedenis in 2010. Bij een bezoek aan het kerkhof en tijdens de projectie van een fotoreeks, gingen ze dieper in op de beeld- en symbolentaal, gelinkt aan evoluties in praktijken van begraven en cremeren. 
	Tijdens twee avonden gedurende de Week van de Begraafplaatsen 2012 belichtte de gemeente de begraafplaats. Een gratis informatiemap bundelde de belangrijkste inzichten. Een medewerker van de burgerlijke stand gaf een historische toelichting en ontvouwde ook de toekomstplannen. Een tentoonstelling met foto’s over funeraire symboliek en met modelboeken uit het fonds van de plaatselijk architect-steenhouwer Praille, bewaard in het gemeentearchief, werd gekoppeld aan het onderzoeksrapport. Rondleidingen in situ

	Eind 2014 kende de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe aan de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt van Wolfsdonk voor het ontsluitingsproject “Tocht langs kerkhoven, kerken en orgels Vlaams-Brabant”. In samenwerking met diverse partners werd het cultureel en toeristisch potentieel van het onroerend erfgoed uit het plattelandsdorp bovenlokaal gevaloriseerd door het te koppelen aan een breder historisch en geografisch kader. Concreet gaf dit aanleiding tot de ontwikkeling van twee fietslussen 
	Eind 2014 kende de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe aan de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt van Wolfsdonk voor het ontsluitingsproject “Tocht langs kerkhoven, kerken en orgels Vlaams-Brabant”. In samenwerking met diverse partners werd het cultureel en toeristisch potentieel van het onroerend erfgoed uit het plattelandsdorp bovenlokaal gevaloriseerd door het te koppelen aan een breder historisch en geografisch kader. Concreet gaf dit aanleiding tot de ontwikkeling van twee fietslussen 
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