
   

Epitaaf vzw
Anne-Mie Havermans, 
secretaris 
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16 
1020 LAKEN
03 665 02 19
0485 78 47 35
info@epitaaf.org  - www.epitaaf.org

vzw Grafzerkje
Jacques Buermans, 
voorzitter 
Frieslandstraat 4/6
2660 HOBOKEN
03 829 16 03
0494 47 37 46 
jacques.buermans@scarlet.be 

Week van de Begraafplaatsen
27 mei t.e.m. 4 juni 2017
De Europese Week van de 
Begraafplaatsen werd gelanceerd 
door ASCE, Association of 
:PNUPÄJHU[�*LTL[LYPLZ�PU�,\YVWL�
�^^ �̂ZPNUPÄJHU[JLTL[LYPLZ�VYN���
4VTLU[LLS�aPQU�LY�aV»U�����
,\YVWLZL�ILNYHHMWSHH[ZLU�\P[�TLLY�
KHU����,\YVWLZL�SHUKLU�IPQ�KLaL�
organisatie aangesloten. Ook een 
HHU[HS�]LYLUPNPUNLU�KPL�IL[YVRRLU�aPQU�
IPQ�OL[�M\ULYHPYL�aPQU�SPK�]HU�(:*,��

In 2017 wordt de Week 
voor de vijftiende maal 
georganiseerd, tussen 
zaterdag 27 mei 
en zondag 4 juni 2017.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams-Brabant

Brussel
Begijnhofkerk

Datum: Vrijdag 2 juni 2017
Vertrekuur: 14.15 u
Startplaats: Begijnhofplein, 1000 Brussel

Info: Het begijnhof situeerde zich op deze plaats sinds medio 
dertiende eeuw. Begijnen vormden er een bloeiende gemeenschap 
van religieuze vrouwen die zelfredzaam waren en dikwijls ook van 
adellijke afkomst. Voor hun plaats in de Middeleeuwse maatschappij 
moesten ze echter vaak knokken zowel tegen Kerk als tegen Staat. 
Hun grafstenen maken nu deel uit van het plaveisel van de door hen 
gebouwde Barokke kerk. Deze illustreren niet alleen de evolutie in de 
grafkunst maar vertellen ook over de geschiedenis van deze gemeen-
schap van vrijgevochten vrouwen.

Gids: Siglinde Van Ransbeeck
Duur:1,5 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: liefst
Waar: PUMV'RSHYLSPQU�IL of 0493/50 40 60
Informatie: ^^ �̂RSHYLSPQU�IL 

Watermaal-Bosvoorde
Begraafplaats, Buksboomstraat

Datum: Zaterdag 3 juni 2017
Vertrekuur: 11 uur
Startplaats: ingang Begraafplaats, Buksboomstraat 57, Water-
maal-Bosvoorde

Info: De begraafplaats in de Bezemhoek, een uiterst pittoreske wijk 
aan de bosrand, ligt compleet naar het zuiden. Hier vinden we niet 
de grootste monumenten maar het is vooral de nabijheid van het 
Zoniënwoud die zorgt voor een intieme sfeer. Halfweg de helling 
verbergt zich een merkwaardige open galerij. Naast de onderschatte 
schilder Droesbeke hangen aan het monument van de gesneuvelden 
twee foto’s van fauvist Rik Wouters die naar hier werd overgebracht. 
Nobelprijswinnaar Beernaert werd hier bijgezet onder een art-deco 
grafzerk. Een door Adolphe Stocklet zelf ontworpen grafmonument 
verbergt zich tegen de kerkhofmuur.

Gids: Jos Vanderstappen
Duur: 1:30 uur
Prijs: € 5
Inschrijven: ja
Waar: PUMV'RSHYLSPQU�IL
Informatie: ^^ �̂RSHYLSPQU�IL  of 0493/50 40 60.

Watermaal-Bosvoorde
Gemeentelijke begraafplaats van  
Watermaal-Bosvoorde

Datum: zaterdag 3 juni 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: inkom van de begraafplaats; Buksboomstraat 57, 1170 
Watermaal-Bosvoorde

Info: De gemeentelijke begraafplaats van Watermaal-Bosvoorde werd 
geopend in1875 op de heuvelrug van de Woluwevallei. Deze begraaf-
plaats is één van die Brusselse begraafplaatsen die beschikt over een 
grafgalerijencomplex, o.a. zijn geografische ligging bleek hiervoor 

geschikt. De focus van de rondleiding zal dan ook liggen op deze 
constructies, aangevuld met een klassieke rondleiding langs de meest 
markante graftekens van deze nabij het Zoniënwoud gelegen begraaf-
plaats. Bekende personen die hier liggen begraven zijn o.a. politicus, 
mensenrechtenactivist én Nobelprijswinnaar Auguste Beernaert 
(1829-1912) en de kunstschilders Albert Droesbeke (1896-1929) en 
Rik Wouters (1882-1916).

Gids: Tom Verhofstadt – Epitaaf vzw
Duur: 1u30min
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht – vanaf 1 mei tot 1 juni
Waar:  www.Epitaaf.org.– met vermelding van rondleiding WB – 
Week vd Begraafplaatsen 2017
Informatie: www.Epitaaf.org.

Nieuwrode (Holsbeek)
Crematorium Hofheide

Datum: dinsdag 30 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Jennekensstraat 5, 3221 Nieuwrode

Info: In het kader van de Week van de Begraafplaatsen is een bezoek 
aan de begraafplaats van Hofheide en nadien een blik achter de 
schermen in het crematorium en zijn twee prachtige aula’s een unieke 
gelegenheid.
Een prachtige locatie middenin het Hageland, welke in 2013 het le-
venslicht zag. We kunnen uitkijken naar een levendige uiteenzetting, 
over hoe men met respect en integratie in het bestaande landschap, 
een gebouw met een bepaalde functie realiseerde. Een combinatie 
van betonstructuur en cortenstaal - waar water, licht, lucht en vuur 
elkaar ontmoeten..

Uur: 14u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht via Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, 
bus 6, 2660 Hoboken, 03/829 16 03, QHJX\LZ�I\LYTHUZ'
scarlet.be waar ook bijkomende informatie verstrekt wordt.

Zicht op de grafgalerijen van Watermaal-Bosvoorde. 

 Tom Verhofstadt (c) Epitaaf vzw

mailto:info@klarelijn.be
http://www.klarelijn.be
mailto:info@klarelijn.be
http://www.klarelijn.be
http://www.Epitaaf.org
http://www.Epitaaf.org
mailto:jacques.buermans@scarlet.be
mailto:jacques.buermans@scarlet.be
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Antwerpen

Antwerpen - Hoboken
Schoonselhof

Datum: Zondag 28 mei 2017.
Vertrekuur: 10 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt 
Krijgsbaan/ Sint Bernardsesteenweg te 2660 Hoboken.
Info: algemene rondleiding.

Bijkomende info: Schoonselhof wordt niet voor niets het Antwerpse 
Père Lachaise genoemd; een aantal redenen om deze dodenakker te 
bezoeken. Tijdens een wandeling komen we de gehele geschiedenis 
van Antwerpen tegen. Schoonselhof is de laatste rustplaats voor tal 
van politici (Lode Craeybeckx, Jan Van Rijswijck en andere Frans 
Van Cauwelaerts) maar daarnaast herbergt deze begraafplaats ook 
een massa aan kunstenaars die Antwerpen groot hebben gemaakt. 
Wie kent niet de schilders Karel Verlat en Henri De Braekeleer; de 
schrijvers Van Ostaijen, Elsschot en Herman De Coninck, compo-
nist Peter Benoit en dichter Julius De Geyter? Daarnaast zijn er op 
Schoonselhof een aantal bekende beeldhouwers vertegenwoordigd 
met prachtige beelden. Indien bovenstaande nog geen redenen 
genoeg zijn weet dan dat gids Jacques Buermans dieper zal ingaan op 
de symboliek die talrijk op de begraafplaats aanwezig is en, omwille 
van zijn betrokkenheid met deze begraafplaats, zal hij uitwijden over 
de plannen die de stad Antwerpen voorziet en de mogelijkheden die 
er zijn om in de toekomst de aantrekkingskracht van dit Antwerpse 
Père Lachaise nog te doen toenemen. Tijdens de rondleiding kruidt 
Jacques Buermans zijn betoog met een aantal anekdotes zodat het 
bezoek zeker geen “dooie boel” wordt. En met de nodige verhalen! 
Kent u het trieste verhaal van Maria ’s Heeren? Kent u de drie kraai-
ende hanen? Ligt er een kolenhandelaar op een ereperk? Dit alles en 
nog veel meer komt u te weten tijdens deze rondleiding.

Gids: Jacques Buermans
Duur: 2.30 uur
Prijs: € 7 per persoon, € 6 per persoon voor leden van Herita, € 5 
per persoon voor leden van vzw Grafzerkje.
Inschrijven: verplicht via Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, 
bus 6, 2660 Hoboken, 03/829 16 03, QHJX\LZ�I\LYTHUZ'ZJHY�
let.be waar ook bijkomende informatie verstrekt wordt.
Hoe werkt het: neem contact op met Jacques Buermans en, indien 

er nog plaatsen beschikbaar zijn, doe dan een aanbetaling op re-
keningnummer BE39 0010 8747 8619 van Jacques Buermans met 
vermelding van naam + aantal personen + datum. Inschrijving is 
pas geldig na ontvangst.

Antwerpen - Hoboken
Schoonselhof

Datum: Zondag 28 mei 2017 en zaterdag 3 juni 2017.
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt 
Krijgsbaan/ Sint Bernardsesteenweg te 2660 Hoboken.
Themawandeling: ‘Laat het smaken op Schoonselhof!’

Info: Heel wat bekende Antwerpenaren uit de culinaire wereld liggen 
begraven op Schoonselhof. François Xavier De Beuckelaer van 
Elixir d’ Anvers, chocolatier Hans Burie, Louis Roodthooft van de 

confiserie en Cuperus bekend om zijn koffie en thee vonden hier hun 
laatste rustplaats. Bedrijven die Antwerpen met een culinaire erfenis 
bedachten zoals chocolade Meurisse, de sigarendynastie Tinchant, 
chocolade Martougin en Spiers van de bananen rusten hier.

Gids: Dit menu wordt u voorgeschoteld door maître d’hôtel 
Jacques Buermans, gids en voorzitter van vzw Grafzerkje. Voor de 
noodzakelijke proevertjes zorgt chef-kok Leen Otte, Duivel doet al 
bij vzw Grafzerkje. 
Duur: 2.15 uur
Prijs: Voor deze rondleiding vragen we, alles inbegrepen € 15 per 
persoon, € 13 per persoon voor leden van Herita, € 11 per persoon 
voor leden van vzw Grafzerkje.
Inschrijven: verplicht via Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, 
bus 6, 2660 Hoboken, 03/829 16 03, QHJX\LZ�I\LYTHUZ'ZJHY�
let.be waar ook bijkomende informatie verstrekt wordt.
Hoe werkt het: neem contact op met Jacques Buermans en, indien 
er nog plaatsen beschikbaar zijn, doe dan een aanbetaling op re-
keningnummer BE39 0010 8747 8619 van Jacques Buermans met 
vermelding van naam + aantal personen + datum. Inschrijving is 
pas geldig na ontvangst.

Antwerpen - Hoboken
Schoonselhof

Datum: Zaterdag 3 juni 2017.
Vertrekuur: 10 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt 
Krijgsbaan/ Sint Bernardsesteenweg te 2660 Hoboken.
Themawandeling: ‘Dichters, wij groeten u!’

Info: We bezoeken een aantal schrijvers en dichters welke ruim-
schoots aanwezig zijn op het Antwerpse Père Lachaise. Bij de graven 
van onder andere Hendrik Conscience, Paul Van Ostaijen, Willem 
Elsschot en Alice Nahon geeft funerair gids Jacques Buermans fune-
raire uitleg waarna de dames van de Academie voor Woord en Beeld 
van Hoboken een gedicht en/of een fragment uit het werk van deze 
kunstenaar voordragen.
Maar er is meer dat dit bezoek bijzonder maakt. Wist u dat de term 
laatste rustplaats niet altijd al te letterlijk dient genomen te worden?  
Wie ligt er onder een berg kolen begraven? Wat is peterschap juist? 

Peter Benoit. Foto vzw Grafzerkje

mailto:jacques.buermans@scarlet.be
mailto:jacques.buermans@scarlet.be
mailto:jacques.buermans@scarlet.be
mailto:jacques.buermans@scarlet.be
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Antwerpen
Dit en nog veel meer komt u te weten tijdens deze rondleiding. 
Wat de gedichten betreft. De dames verrassen ons een aantal keer 
want wie verwacht er nu “Alarm in Gent” op een Antwerpse begraaf-
plaats en wat houden de dames achter de hand bij het “Schiedammer-
lied”? U ontdekt het allemaal na deze twee uur durende rondleiding.

Gids: Jacques Buermans bijgestaan door de dames van de Acade-
mie voor Woord en Beeld van Hoboken. 
Duur: 2 uur
Prijs: Voor deze rondleiding vragen we, alles inbegrepen € 11 per 
persoon, € 9 per persoon voor leden van Herita, € 7 per persoon 
voor leden van vzw Grafzerkje.
Inschrijven: verplicht via Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, 
bus 6, 2660 Hoboken, 03/829 16 03, jacques.buermans@scarlet.be 
waar ook bijkomende informatie verstrekt wordt.
Hoe werkt het: neem contact op met Jacques Buermans en, indien 
er nog plaatsen beschikbaar zijn, doe dan een aanbetaling op re-
keningnummer BE39 0010 8747 8619 van Jacques Buermans met 
vermelding van naam + aantal personen + datum. Inschrijving is 
pas geldig na ontvangst.

Antwerpen - Wilrijk
Rond Sint Bavokerk + begraafpark Moretus + 
begraafplaats Steytelinck

Datum: zaterdag 27 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: plein voor Sint Bavokerk in de Sint Bavostraat, 2610, 
Wilrijk

Gids: Jef De Mey
Duur: 2 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht, maximum 20 personen
Waar: QLM�KLTL`'ZR`UL[�IL , met vermelding: “week begraaf-
plaatsen”.
Informatie: Brochure: Funeraire wandeling door Wilrijk, te 
verkrijgen aan de balie in het districthuis Wilrijk aan één Euro.  

Gids: Prof. Dr. Tamara Ingels
Duur: +/- 2 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: inschrijven is verplicht en kan via de dienst 
cultuurbeleid – H]['OLPZ[�VW�KLU�ILYN�IL 
of 015 22 86 94 en kan tot 24 mei
Waar: Begraafplaats Heist-station, Biekorfstraat , 
Heist-op-den-Berg

Heist-op-Den-Berg
Begraafplaats Booischot

Datum: zondag 4 juni 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Booischot

Gids: Prof. Dr. Tamara Ingels
Duur: +/- 2 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: inschrijven is verplicht en kan via de dienst 
cultuurbeleid – H]['OLPZ[�VW�KLU�ILYN�IL 
of 015 22 86 94 en kan tot en met 31 mei
Waar: Begraafplaats Booischot, Dorpsstraat Booischot

Hoogstraten
Oud-kerkhof Minderhout

Datum: zondag 28 mei 
Vertrekuur: 13.30 uur
Startplaats: Aan het beeld ‘Het Verlangen’ van Luk Van Soom, gelegen 
aan de kerk van Minderhout, Minderhoutdorp, 2322 Hoogstraten 
(parking op plein aan de noordzijde van de kerk)

Gids: José Verbreuken, stadsgids Hoogstraten
Duur: 1u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Waar: Stedelijk Museum Hoogstraten, 03/340 19 80, T\ZL\T'
OVVNZ[YH[LU�IL 
Informatie: T\ZL\T'OVVNZ[YH[LU�IL Heist-op-den-Berg.  Foto Cultuurbeleid Heist-op-den-Berg

Heist-op-Den-Berg
GEZINSWANDELING (voor kinderen van 6 tot 
12 jaar, samen met hun ouders) 

Begraafplaats Heist-centrum

Datum: zondag 28 mei 2017
Vertrekuur: 10 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Heist-centrum

Gids: Prof. Dr. Tamara Ingels
Duur: +/- 2 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: inschrijven is verplicht en kan via de dienst 
cultuurbeleid – H]['OLPZ[�VW�KLU�ILYN�IL 
of 015 22 86 94 en kan tot 24 mei
Waar: Begraafplaats Heist-centrum, Kerkkhofstraat, 
Heist-op-den-Berg

Heist-op-Den-Berg
Begraafplaats Heist-station

Datum: zondag 28 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: hoofdingang begraafplaats Heist-station

mailto:jef.demey@skynet.be
mailto:avt@heist-op-den-berg.be
mailto:avt@heist-op-den-berg.be
mailto:museum@hoogstraten.be
mailto:museum@hoogstraten.be
mailto:museum@hoogstraten.be
mailto:avt@heist-op-den-berg.be
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Antwerpen

Lier
Begraafpark Mechelsepoort en Militaire be-
graafplaats Mechelsesteenweg

Datum: 27 mei, 28 mei, 3 juni en 4 juni
Vertrekuur: 14u
Startplaats: Ingang Begraafpark Mechelsepoort

Info: Op het burgerlijk kerkhof Mechelsesteenweg zie je diverse 
merkwaardige grafmonumenten in eclectische stijl, zoals de be-
schermde graven van de familie Bergmann, Verberckt-Eyskens en 
Cools-van de Wijngaert. Er liggen nagenoeg alle Lierse burgemees-
ter tot omstreeks 1950 begraven en diverse personen uit de Lierse 
burgerij. Vele zerken hebben een verhaal. Er wordt stilgestaan bij 
symboliek op begraafplaatsen. Aansluitend op de rondleiding van het 
burgerlijk kerkhof wordt de militaire begraafplaats bezocht.

Gids: Stadsgids Lier
Duur: 2u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Van wanneer: van 15 april tot 26 mei
Waar: Visit Lier via visitlier@lier.be of 03 8000 555
Informatie: www.visitlier.be en www.uitinlier.be 

Lier
Sint-Gummaruskerk

Datum: 27 mei, 28 mei, 31 mei en 4 juni
Vertrekuur: 14 tot 16 uur (doorlopend)
Startplaats: in de Sint-Gummaruskerk

Info: Van rouwbord tot Sint-Gummaruskas. Leer meer over de ver-
schillende manieren van begraven in de Sint-Gummaruskerk.

Gids: Gids Toerisme Pastoraal Sint-Gummaruskerk
Duur: 1u
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig 
Informatie: www.visitlier.be en www.uitinlier.be 

Sint-Gummaruskerk.  Foto Toerisme en Erfgoed Lier

Mechelen
Mechelen-Centrum

Datum: zondag 28 mei en donderdag 1 juni  
Vertrekuur: 14 uur
:[HY[WSHH[Z!�2HWLS���0UNHUN�ILNYHHMWSHH[Z�2LYROVÅLP

Info: Mechelen heeft een prachtige begraafplaats met vele waardevol-
le grafmonumenten. Aan de hand van twee gegidste rondleidingen 
willen we u laten kennismaken met dat prachtige funeraire erfgoed.

Gids: Patrick De Greef
Duur: 3 uur
Prijs: € 10
Inschrijven: vanaf 15 april via www.mechelen.be/weekvandebe-
graafplaatsen of telefonisch op het nummer 015 20 13 60
Extra: Op dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei (van 14 uur tot 16 
uur)  is er voor iedereen vrije toegang voorzien tot de kapel op het 
oude gedeelte van de begraafplaats Mechelen-centrum. Er zullen 
enkele interessante voorwerpen tentoongesteld worden en er kan 
informatie verkregen worden over de verschillende begraafmoge-
lijkheden.
Informatie: dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4 2800 
Mechelen – 015 20 13 60, ILNYHHMWSHH[ZLU'TLJOLSLU�IL  

Schilde
Begraafplaats Sint-Guibertus Schilde

Datum: 3 en 4 juni
Vertrekuur: 3/6 om 11 en 14 uur en op 4/6 om 14 uur.
Startplaats: ingang begraafplaats Kerkplein

Gids: Patrick Anthoni
Duur: 1.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: niet verplicht
Informatie: WH[YPJR�HU[OVUP'ZR`UL[�IL of cultuurdienst@
ZJOPSKL�IL  

Lier, Mechelsesteenweg.  Foto Toerisme en Erfgoed Lier

mailto:visitlier@lier.be
http://www.visitlier.be
http://www.uitinlier.be
http://www.visitlier.be
http://www.uitinlier.be
mailto:cultuurdienst@schilde.be
mailto:patrick.anthoni@skynet.be
mailto:cultuurdienst@schilde.be
mailto:cultuurdienst@schilde.be
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Limburg / Oost-Vlaanderen

Lommel
Duitse militaire begraafplaats 

Datum: Zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2017 (beiden op inschrij-
ving) en woensdag 31 mei.2017 (niet op inschrijving).
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Huis Over Grenzen Lommel, Dodenveldstraat 30, B-3920 
Lommel 

Info: Als we aan Duitse oorlogsgraven in België denken, zijn de 
talrijke militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen en Wallonië 
met gesneuvelden van ’14 – ’18 uiteraard niet weg te denken. Maar 
ook in Limburg zijn er naast Belgische, Britse en Poolse ook Duitse 
oorlogsgraven te vinden. En wel in het bosrijke Lommel. Welgeteld 
39.108 graven. In Lommel is het merendeel van de gesneuvelden 
echter slachtoffer van WOII. Daarom is deze locatie niet enkel qua 
oppervlakte, zo’n 16 hectare, maar vooral op vlak van het aantal do-
den de grootste in zijn soort in West-Europa. Toch bevinden er zich 
hier, haast onzichtbaar tussen de grijze massa aan grafkruisen, ook 
483 geïdentificeerde doden van de Eerste Wereldoorlog. De Duitse 
militaire begraafplaats is een stille getuige van oorlog. Een wande-
ling langs eindeloze rijen aan graven laat niemand onberoerd. Maar 
welk verhaal schuilt er achter deze locatie en wie zijn de mensen die 
er liggen? Het antwoord krijgt u van een gids aan de hand van een 
rondleiding over de begraafplaats.

Gids: Team Huis Over Grenzen
Duur: +/- 60 min.
Prijs: € 2,50 per persoon (maximum 30 personen per gids)
Inschrijven: Huis Over Grenzen Lommel, PUMV'V]LYNYLUaLU�IL, 
011/55 43 70
Waar: Huis Over Grenzen Lommel, Dodenveldstraat 30, B-3920 
Lommel
Informatie: ^^ �̂V]LYNYLUaLU�IL

Aalst
Begraafplaats Aalst-centrum

Datum: Zaterdag 27 mei 2017

Vertrekuur: 14 uur
:[HY[WSHH[Z!�0UNHUN�ILNYHHMWSHH[Z��2LYROVÅHHU

Info: Rondleiding langs historische figuren.

Gids: Lutgarde De Ridder
Duur: 2.30 uur
Prijs: € 3
Inschrijven: Verplicht, maximum 30 deelnemers
Waar: Dienst Toerisme, Hopmarkt 51, Aalst 
Informatie: www.aalst.be 

Deurle (Sint-Martens-Latem)
Sint-Aldegondis Deurle

Datum: Zondag 4 juni 2017
Vertrekuur: tussen 10.00u en 17.00u
Startplaats: kerk en kerkhof, Dorpsstraat, 9831 Deurle
Wat: in de kerk een video van Pol Van der Plaetsen over de begraaf-
plaats Deurle. Op het kerkhof een zoektocht en stiltewandeling: 
details van beelden en teksten, stille getuigen, kunstenaarsgraven. 

Inschrijven: neen
Prijs: gratis
Informatie: plan, beschrijving en deelnemingsformulieren ter 
beschikking in de kerk van Deurle.
Contact: Lea Careel, Z[L`HLY[�JHYLLS'ZR`UL[�IL, 0499/27 83 71

Gent
Ga zelf op ontdekking op de Zuiderbegraaf-
plaats met een wandelboekje

Datum: doorlopend tijdens de Week van de Begraafplaats, tijdens de 
openingsuren van de begraafplaats
Plaats: Zuiderbegraafplaats, Ottergemsesteenweg 254, 9000 Gent
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig 

Je kan het wandelboekje afhalen in een Gentinfopunt, bij de Groen-
dienst (Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent) of je kan het down-
loaden via www.stad.gent.

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Gent
Ga zelf op ontdekking op de 
Westerbegraafplaats met een 
wandelboekje over Wereldoorlog I 
(Er is een versie voor kinderen en 
volwassenen.)

Datum: doorlopend tijdens de Week van de Begraafplaats, tijdens de 
openingsuren van de begraafplaats
Plaats: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig 

Je kan het wandelboekje afhalen in een Gentinfopunt, bij de Groen-
dienst (Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent), in het Natuur- en 
Milieucentrum Bourgoyen (Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke) of 
je kan het downloaden via www.stad.gent. 

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Gent
Ga zelf op ontdekking op de Westerbegraaf-
plaats met een fotozoektocht  
(Een ideale activiteit voor gezinnen.)

Datum: doorlopend tijdens de Week van de Begraafplaats, tijdens de 
openingsuren van de begraafplaats
Plaats: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
 
Je kan de zoektocht afhalen in een Gentinfopunt, bij de Groendienst 

mailto:info@overgrenzen.be
http://www.overgrenzen.be
http://www.aalst.be
mailto:steyaert.careel@skynet.be
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
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Gent 
Wandeling begraafplaats Ledeberg 

Datum: 27 mei 
Vertrekuur: 14 uur 
Startplaats: ingang begraafplaats Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 
12, 9820 Merelbeke 
Duur: 2 uren 
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen. 

Gent
 
Wandeling begraafplaats Gentbrugge 

Datum: 28 mei 
Vertrekuur: 10 uur 
Startplaats: ingang begraafplaats Gentbrugge, Gentbruggeplein 9, 
9050 Gentbrugge 
Duur: 2 uren 
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen.

Gent 
Wandeling begraafplaats Mariakerke 

Datum: 31 mei
Vertrekuur: 14 uur 
Startplaats: ingang begraafplaats Mariakerke, Mariakerkeplein 2, 
9030 Mariakerke 

(Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent), in het Natuur- en Milieu-
centrum Bourgoyen (Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke) of je kan 
ze downloaden via www.stad.gent.

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen.

Gent
Ga zelf op ontdekking op Campo Santo met 
een wandelboekje over Wereldoorlog I

Datum: doorlopend tijdens de Week van de Begraafplaats, tijdens de 
openingsuren van de begraafplaats
Plaats: Begraafplaats Sint-Amandsberg, Visitatiestraat 13, 9040 
Sint-Amandsberg
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig 

Je kan het wandelboekje afhalen in een Gentinfopunt, bij de Groen-
dienst (Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent) of je kan het down-
loaden via www.stad.gent.

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen.

Gent
Lezing ‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’

Datum: 27 mei 2017
Vertrekuur: 10 uur
Plaats: poortgebouw (afscheidscentrum) Westerbegraafplaats, Pa-
linghuizen 143, 9000 Gent
Voordrachtgever: Manu Keirse
Duur: 1.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen. 

Gent
Fietstocht langs begraafplaatsen 
aan de rand van Gent

Datum: 27 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: wordt doorgegeven bij inschrijving 
Duur: 3 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen. 

Westerbegraafplaats graf Scribe  Foto vzw Grafzerkje

http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
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Gent
9CPFGNKPI�(CWPC��ǫQTC�GP�DGJGGT�XCP� 
de Westerbegraafplaats

Datum: 1 juni 2017
Vertrekuur: 19 uur
Startplaats: poortgebouw (afscheidscentrum) Westerbegraafplaats, 
Palinghuizen 143, 9000 Gent 

Gids: Stadsecoloog Geert Heyneman en verantwoordelijke voor 
beheer van de begraafplaatsen Andreas Demey
Duur: 1.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10
Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Gent
Nocturne Campo Santo Sint-Amandsberg.

Datum: 2 juni 2017
Vertrekuur: 19 uur
Startplaats: parking aan oud gemeentehuis Sint-Amandsberg, Visita-
tiestraat, 9040 Sint-Amandsberg
Duur: 3 uur, tussen 19 en 22 uur kan je op ontdekking en naar muziek 
luisteren
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig

Een avond om de Week van de Begraafplaatsen feestelijk af te sluiten. 
Je ontdekt Campo Santo op eigen ritme met een wandelboekje, een 
streep muziek op en naast de begraafplaats en een drankje.

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Duur: 2 uren 
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Gent
Fietstocht langs begraafplaatsen aan de rand 
van Gent

Datum: 31 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: wordt doorgegeven bij inschrijving
Duur: 3 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Vanaf wanneer: 2 mei 2017
Waar: Gentinfo, 09 210 10 10

Informatie: www.stad.gent > week van de begraafplaatsen

Gent Campo Santo graf Van Duyse  Foto vzw Grafzerkje

Gent
Kerkhof Sint Amandsberg
Datum: Maandag 29 mei 2017
Vertrekuur: 10u
Startplaats: Visitatiestraat, 9040 Sint Amandsberg Afspraak: op 
parking voor kerk.

Gids: An Hernalsteen
Info: Gentse begraafplaatsen in de kijker. Grafzerken vertellen!
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL� 

Gent
Kerkhof Wondelgem Dries

Datum: Woensdag 31 mei 2017
Vertrekuur: 10u
Startplaats: St Catharinakerk 

Gids: An Hernalsteen
Info: Gentse begraafplaatsen in de kijker. Grafzerken vertellen!
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL� 

Gent
Zuiderbegraafplaats

Datum: Vrijdag 2 juni 2017
Vertrekuur: 10u
Startplaats: ingang begraafplaats Ottergemse Steenweg 

Gids: An Hernalsteen
Info: Gentse begraafplaatsen in de kijker. Grafzerken vertellen!
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL�  

http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
http://www.stad.gent


 10

Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen

Beernem
Sint-Lambertus Oedelem

Datum: zondag 28 mei 2017
Vertrekuur: om 14u en om 16u30
Startplaats: kerkhof Sint-Lambertus, Oudezakstraat 3, 8730 Oedelem, 
start aan de Sint-Lambertuskerk.

Info: De begraafplaats Sint-Lambertus werd in 2016 helemaal 
heraangelegd tot een groen begraafpark met respect voor het 
aanwezig funeraire erfgoed. Sindsdien is het ook mogelijk om 
waardevolle graven in herbruik te nemen. Geniet van het lentegroen 
terwijl gids Elke Ramon je meeneemt op ontdekkingstocht langs de 
stenen getuigen van het Oedelemse verleden. 

Gids: Elke Ramon
Duur: 2 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht 
Waar: KLRSLPULILLY'ILLYULT�IL of 050 79 99 08, O.C. De 
Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem.

Blankenberge
Stedelijke Begraafplaats Scharebrugstraat

Datum: zaterdag 27 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Ingang begraafplaats

Info: Een algemene begraafplaatswandeling met focus op de 
geschiedenis van de stedelijke begraafplaats, de aanwezige funeraire 
symboliek en de initiatieven van het stadsbestuur tot behoud en 
bescherming van het funerair erfgoed.

Gids: Gediplomeerde gids
Duur: Ongeveer anderhalf uur
Prijs: gratis
Inschrijven: neen
Informatie: HYJOPLM'ISHURLUILYNL�IL. 050/63 64 25

Blankenberge
Stedelijke Begraafplaats Scharebrugstraat

Datum: zondag 28 mei 2017
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Ingang begraafplaats

Info: Een algemene begraafplaatswandeling met focus op de 
geschiedenis van de stedelijke begraafplaats, de aanwezige funeraire 
symboliek en de initiatieven van het stadsbestuur tot behoud en 
bescherming van het funerair erfgoed. 

Gids: Gediplomeerde gids
Duur: Ongeveer anderhalf uur
Prijs: gratis
Inschrijven: neen
Informatie: HYJOPLM'ISHURLUILYNL�IL. 050/63 64 25

Blankenberge
Stedelijke Begraafplaats Blankenberge

Datum: donderdag 1 juni 2017
Aanvangsuur: 20 uur

Lezing: ‘Koffietafels en rouwmaaltijden in de spiegel van literatuur 
en beeldfictie’. De koffietafel of rouwmaaltijd is een eeuwenoude 
traditie die familie en vrienden organiseren naar aanleiding van het 
overlijden van een dierbare. In de literatuur en sinds enkele decennia 
ook in de beeldfictie worden aspecten van de dynamische traditie 
van dit proces beschreven als een soort spiegel met herkenbare, 
maar vaak ook erg tijdsgebonden kenmerken. Waar de literatuur 
van de 19de en 20ste eeuw vooral gebruikt maakt van de reeds lang 
bestaande rituelen en geplogenheden, vervult de beeldfictie van 
televisie en film vaker ook een rol van katalysator van eigentijdse 
vernieuwingen in de traditie. In deze lezing wordt dit aan de hand 
van talrijke voorbeeldfragmenten geïllustreerd.

Spreker: Rob Belemans (KU Leuven Directeur Kunst en Erfgoed).
Duur: Ongeveer twee uur (met pauze)

Gent
Kerkhof St-Denijs-Westrem

Datum: Zaterdag 3 juni 2017
Vertrekuur: 10u
Startplaats: ingang kerkhof aan kerk
Gids: An Hernalsteen

Info: Gentse begraafplaatsen in de kijker. Grafzerken vertellen!
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL�  

Gent
Kerkhof Zwijnaarde

Datum: Zaterdag 3 juni 2017
Vertrekuur: 14u
Startplaats: ingang kerkhof aan kerk

Gids: An Hernalsteen
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL�

 

Gent
Westerbegraafplaats 

Datum: Zondag 4 juni 2017
Vertrekuur: 10u
Startplaats: Hoofdingang Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 
9000 Gent.

Gids: An Hernalsteen
Duur: 1½u
Prijs: 3 euro
Inschrijven: vanaf 20 mei: HU�OLYUHSZ[LLU'ZR`UL[�IL�

mailto:dekleinebeer@beernem.be
mailto:archief@blankenberge.be
mailto:archief@blankenberge.be


11

West-Vlaanderen

Prijs: gratis
Inschrijven: Verplicht. Inschrijven via HYJOPLM'ISHURLUILYNL�IL 
en dit ten laatste tegen dinsdag 30 mei 2017. 
Waar: Aula Stedelijke Openbare Bibliotheek Blankenberge, Onder-
wijsstraat 15-17, 8370 Blankenberge
Informatie: HYJOPLM'ISHURLUILYNL�IL. 050/63 64 25.

Brugge
Stedelijke Begraafplaats Brugge

Datum: zaterdag 27 mei 2017
Vertrekuur: 14:00
Startplaats: Poortgebouw van de Centrale Begraafplaats

Info: Een funeraire wandeling op de Centrale Begraafplaats 
van Brugge, één van de oudste begraafplaatsen in Vlaanderen. 
Tijdens deze rondleiding verneemt men meer over deze Brugse 
dodentuin die allesbehalve een ‘dode tuin’ is maar terecht een 
openluchtmuseum mag genoemd worden waar een groot deel 
van de Brugse geschiedenis bevroren ligt. Funeraire symboliek, 
natuurelementen, poëzie en kunst worden op een zodanige manier 
aangeboden dat tijdens een tweede bezoek beslist met andere ogen 
naar een kerkhof wordt gekeken.

Gids: S-wan VZW
Duur: 2 uur
Prijs: 6 euro/persoon
Inschrijven: info@s-wan.be
Waar: Stedelijk Begraafplaats Brugge
Informatie: www.s-wan.be of facebook/swanbrugge

Brugge
Fietstocht

Datum: 27 mei
Vertrekuur: 14u
Startplaats: Centrale begraafplaats, Kleine kerkhofstraat 62, 8310 
Brugge, aan poortgebouw

Info: Begraafplaatsen van kloosterlingen
Dit jaar wordt, met de fiets, een specifiek onderdeel van het Brugs 
funerair erfgoed belicht, nl. de graven van kloosterlingen en andere 
geestelijken. We verzamelen aan de Centrale Begraafplaats. Daar 
is een deel voorbehouden voor de tientallen kloosterorden en 
congregaties van de stad, elk met hun specifiek kruis. Een andere 
blikvanger in deze 12 ha grote dodentuin is de door Jean-Baptiste 
Bethune ontworpen neogotische kapel van de kanunniken met hun 
crypte.
Vervolgens nemen we onze fiets en rijden naar de abdij van 
Steenbrugge waar we het kerkhof van de abdij bezoeken, met 
onder andere het graf van Dom Modest Van Assche. Vervolgens 
brengt de fiets ons naar een andere benedictijnenabdij, n.l. de abdij 
van Zevenkerken met het verhaal van een Chinese premier die in 
1927 zijn weg vond als monnik in de abdij van Zevenkerken. Een 
fietstocht met verrassende ontdekkingen.

Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’
Duur: 2u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be

Brugge
Kerkhof van Ver-Assebroek

Datum: 27 mei en 28 mei
Vertrekuur: 14u
Startplaats: Pastoor Verhaegheplein, 8310 Brugge

Info: Het kerkhof van Ver-Assebroek
Aan de hand van enkele merkwaardige grafmonumenten 
komt heel de geschiedenis van Ver-Assebroek naar boven: 
burgemeesters, kasteelheren, de ‘aanborgers’ als erfgenamen van de 
‘Gemene- en Loweiden’, oud-strijders en gesneuvelden van beide 
wereldoorlogen… Graftekens kunnen ook belangrijk zijn omwille 
van hun concept, materiaal of versiering. Ook is er aandacht voor het 
parklandschap als groene oase, inclusief ‘insectenhotel’, de restauratie 
en de renovatie van kerkhof en grafmonumenten, de herwaardering 
en overname van graftekens, het peterschap… Een(her)ontdekking 
meer dan de moeite waard. 

Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’
Duur: 2u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be

Brugge
Centrale begraafplaats

Datum: 28 mei
Vertrekuur: 14u
Startplaats: Centrale begraafplaats, Kleine kerkhofstraat 62, 8310 
Brugge, aan poortgebouw

Info: Interculturele ontmoetingswandeling
Tijdens deze wandeling ontmoeten we mensen uit verschillende 
levensbeschouwingen. Bij een voor hen betekenisvolle plek, vertellen 
ze over de rituelen en opvattingen binnen hun cultuur en levensvisie. 
Hoe nemen ze afscheid? Hoe weerspiegelt zich dat in het graf? Wat 
is de waarde van die plek achteraf in het rouwproces? Zijn er speciale 
gebruiken of voorschriften? 

Gids: Huis van de Mens
Duur: 2u

Brugge graf Wemaer. Foto vzw Grafzerkje

mailto:archief@blankenberge.be
mailto:archief@blankenberge.be
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Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be

Brugge
Cryptes

Datum: 29 mei en 31 mei
Vertrekuur: 14u
Startplaats: Sint-Salvatorskathedraal, Steenstraat, 8000 Brugge

Info: Cryptes in de Brugse binnenstad
Met de Franse koning Lodewijk XVI (1776), vervolgens ook voor 
onze gewesten met de Oostenrijkse keizer Jozef II (1784) en dan 
definitief met keizer Napoleon (1804) werd het verboden om 
overledenen te begraven in kerken. Daarmee kwam een einde 
aan een eeuwenoud gebruik waarbij aanvankelijk geestelijken en 
edelen, later ook rijke burgers zich lieten begraven in de kerken. 
Naast die individuele graven hadden bepaalde bidplaatsen een 
crypte. Vandaag zijn het voornamelijk vorstenhuizen maar ook 
prelaten en kloosterlingen die dit voorrecht nog kennen. In de 
Brugse binnenstad bewaren enkele (klooster)kerken en kapellen nog 
dergelijke gezamenlijke ondergrondse begraafplaatsen.

Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’
Duur: 2u
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be

Brugge
Centrale begraafplaats

Datum: 31 mei 
Vertrekuur: 14u

Startplaats: Centrale begraafplaats, Kleine kerkhofstraat 62, 8310 
Brugge, aan poortgebouw

Info: Rondleiding voor kinderen (9-12 jaar)

Onder begeleiding verkennen we de begraafplaats en haar vele 
schatten. De natuur, spannende verhalen en oude gebruiken komen 
aan bod, maar ook eigen vragen en emoties. Mis jij iemand, vind je 
een graf maar eng, heb je een vraag die je nog nooit durfde te stellen? 
We staan er samen bij stil! 

Gids: Huis van de Mens
Duur: 90 minuten
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be

Brugge
 
Centrale begraafplaats

Datum: 2 juni 
Vertrekuur: 19.30u
Startplaats: Centrale begraafplaats, Kleine kerkhofstraat 62, 8310 
Brugge, aan poortgebouw

Info: Poëtische wandeling
We maken een stemmige wandeling over de begraafplaats met oog 
voor poëzie. Wat beweegt de mens immers meer dan de liefde en 
haar tegenpool, gemis? We staan stil bij graven van schrijvers, bij 
literaire opschriften en worden af en toe getrakteerd op een vleugje 
live poëzie. Soms troostend herkenbaar, soms net inspirerend door 
het anders zijn. Want iedereen gaat om met afscheid op zijn manier. 

Gids: Huis van de Mens
Duur: 2u 
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht
Waar: 050-44 81 99 of EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
Informatie: www.brugge.be 

De Panne
Belgische militaire begraafplaats De Panne

Datum: Zaterdag 3 juni 2017
Vertrekuur: 15 uur
Startplaats: Ingang Burgerlijke begraafplaats, Kerkstraat 67, 8660 De 
Panne

Info: Begeleid bezoek aan de militaire begraafplaats van De Panne
Onder begeleiding van een gids ontdek je de ingetogen sfeer van 
deze begraafplaats, die in 1918 aangelegd werd in de duinen. Met 
3.739 grafstenen, waarvan 3.366 Belgische doden uit de Eerste 
Wereldoorlog, is dit de grootste Belgische militaire begraafplaats 
van ons land. En alhoewel ze allemaal uniform zijn, schuilt er achter 
elke grafsteen een uniek, diep menselijk en schrijnend verhaal. 
Michel Lamarche, de gebroeders Dessent en Jean Baptiste Jessy, het 
zijn slechts enkele namen waarvan het levensverhaal aan bod komt 
tijdens de wandeling.

Gids: Johan Dhaenens
Duur: 2 uur
Prijs: Gratis
Inschrijven: Verplicht vóór 2 juni 2017 bij de dienst Cultuur, Zeel-
aan 21, 8660 De Panne, 058/42 97 53, cultuur@depanne.be

Militaire begraafplaats De Panne.  Foto Cultuur De Panne
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Waar: Belgische militaire begraafplaats, Kerkstraat 67, 8660 De 
Panne
Informatie: www.depanne.be/cultuur.

Koksijde
Sint-Pieterskerkhof

Datum: zaterdag 27 mei
Vertrekuur: 15 uur
Startplaats: verzamelen ingang Sint-Pieterskerk

Info: Als thema voor de Week van de Begraafplaatsen kiezen we 
dit jaar ‘natuur’. De focus ligt op het duurzaam beheer van de drie 
gemeentelijke begraafplaatsen. Tijdens een rondleiding door een 
medewerker van de gemeentelijke Groendienst kom je alles te weten 
over het onderhoud van de begraafplaats en de bomen en planten die 
er voorkomen.

Gids: Ides Leys, diensthoofd Groendienst. Ides Leys groeide op aan 

de rand van dit kerkhof, als zoon van de eerste groendienstver-
antwoordelijke van Koksijde. Vandaag leidt hij zelf de Groendienst. 
Hij is een bevoorrechte getuige van de groei van dit kerkhof. Hij 
vertelt honderduit over het concept en de visie op het beheer van 
deze begraafplaats: duurzaam onderhoud zonder pesticiden, de 
aanleg van bloemenweides maar ook de ziektes die er de beplan-
tingen bedreigen. 
Duur: 1u
Prijs: gratis
Inschrijven: gewenst
Waar: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, J\S[\\Y'RVRZPQKL�
be 
Informatie: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, cultuur@
RVRZPQKL�IL 

Koksijde
Begraafplaats Oostduinkerke

Datum: woensdag 31 mei
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Ingang A. Gerrylstraat

Info: Als thema voor de Week van de Begraafplaatsen kiezen we 
dit jaar ‘natuur’. De focus ligt op het duurzaam beheer van de drie 
gemeentelijke begraafplaatsen. Tijdens een rondleiding door een 
medewerker van de gemeentelijke Groendienst kom je alles te weten 
over het onderhoud van de begraafplaats en de bomen en planten die 
er voorkomen.
De begraafplaats van Oostduinkerke ligt in de Oostvoorduinen. 
Gezien de zandgrond is er gekozen voor een compleet ander beheer 
en beplanting.  Hier krijgt de natuurlijk duinvegetatie een kans. 

Gids: Klaas Hinderyckx, coördinator Groen licht deze visie toe.
Duur: 1 u
Prijs: gratis
Inschrijven: gewenst
Waar: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, J\S[\\Y'RVRZPQKL�
be 
Informatie: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, cultuur@
RVRZPQKL�IL 

Koksijde
Kerkhof Sint-Willibrorduskerk Wulpen

Datum: vrijdag 2 juni
Vertrekuur: 14 uur
Startplaats: Ingang kerkhof, Dorpsplaats

Info: Als thema voor de Week van de Begraafplaatsen kiezen we 
dit jaar ‘natuur’. De focus ligt op het duurzaam beheer van de drie 
gemeentelijke begraafplaatsen. Tijdens een rondleiding door een 
medewerker van de gemeentelijke Groendienst kom je alles te weten 
over het onderhoud van de begraafplaats en de bomen en planten die 
er voorkomen. Dit kerkhof ligt in de schaduw van de beschermde 
Sint-Willibordustoren. Momenteel ondergaat dit kerkhof een totale 
metamorfose. Hoe de groendienst de stenen oase wil vervangen door 
een groene rustige omgeving, kom je te weten tijdens de rondleiding 
door Hans Meyfroodt van de Groendienst.

Gids: Hans Meyfroodt
Duur: 1 u
Prijs: gratis
Inschrijven: gewenst
Waar: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, J\S[\\Y'RVRZPQKL�
be 
Informatie: dienst Cultuur & Erfgoed, 058/53 34 40, cultuur@
RVRZPQKL�IL 
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