
Aspecten van beleid ten aanzien van begraafplaatsen Gemeente Ede

Algemeen

Door terugloop van het aantal begrafenissen vanwege de toename van het aantal crematies

(landelijk wordt inmiddels 63 % van de overledenen gecremeerd), hebben veel begraafplaatsen

het in financiële zin moeilijk. Het is daarom belangrijk om anders tegen begraafplaatsen aan te

gaan kijken. Ze hebben potentieel veel andere functies die versterkt zouden kunnen en misschien

wel zouden moeten worden. Hieronder komen enkele aspecten van de begraafplaatsen aan de

orde. De meeste hierbij gebruikte voorbeelden zijn afkomstig van de Bennekomse begraafplaats

omdat die onze ‘thuisbasis’ is.

Beleid ten aanzien van ruimen

1. Tot op heden is het beleid van de gemeente Ede dat als er voor een (huur)graf niet meer

betaald wordt, tenminste de grafbedekking verwijderd wordt als voorbode van ruimen. Dit

beleid wordt krachtig voortgezet, want stel je voor dat een naburig graf gespaard blijft terwijl er

niet meer voor betaald wordt (hoe zou iemand daar trouwens achter kunnen komen?). Omdat er

nu zoveel meer gecremeerd wordt, leidt voortzetting van dit (oude) beleid tot kaalslag. Er zijn nu

plaatsen op de Bennekomse begraafplaats waar je 'niet dood gevonden wilt worden'. Enkele

graven liggen inmiddels op zandvlaktes (keurig bijgeharkt, dat wel). 

2. Er zijn, volgens een telling onzerzijds, op dit moment ruim 350 plekken voor huurgraven

open. De hoeveelheid vrijgemaakte plekken is nu zo groot dat het nog jaren zal duren voor die

weer ingevuld zullen zijn en, wanneer dit beleid wordt voortgezet, zullen er in de tussentijd nog

meer lege plekken ontstaan van graven waarvoor niet meer betaald wordt. 

[Om bovengenoemde desolate ‘zandvlaktes' te voorkomen, zijn er begraafplaatsen die graven via

een soort van lotingssysteem ruimen. Telkens wordt 'geloot' uit de graven of een groep van

graven waarvoor niet meer betaald wordt (die hebben dus - in tegenstelling tot graven waar nog

wel voor betaald wordt - geen zekerheid tot voortzetting meer). Op deze manier wordt het

aanzien van de begraafplaats als begraafplaats op peil gehouden.]

3. Om de begraafplaats een aantrekkelijke plek te laten blijven om te worden begraven (ik moet

bijna zeggen weer te laten worden), moet op dit punt nodig nieuw beleid ontwikkeld worden.

Conclusie: Zeker in Bennekom (elders ook?) zou het sec verwijderen van overigens intacte grafbedekkingen

onmiddellijk moeten stoppen. Het tast de begraafplaats(en) te zeer aan.

Beleid ten aanzien van behouden

1. Er kunnen verschillende redenen zijn om een graf te behouden ook al is de betalingstermijn

verstreken en door rechthebbende niet verlengd.

Een begraafplaats is een stenen archief. Het vertelt het verhaal van zijn nabije omgeving, maar

soms ook van ver daar buiten. Redenen om graven te bewaren kunnen dus gelegen zijn in het

belang dat begravenen hadden in de plaatselijke geschiedenis, of soms ver daar buiten (bv. een

bekende landelijke politicus op de Bennekomse begraafplaats). Tot voor kort (?) konden zelfs

grafbedekkingen van mensen die er landelijk toe deden 'zomaar' verdwijnen.

Hoewel er lokaal initiatieven zijn om deze geschiedenis levend te houden, lijkt het gemeentelijk

beleid hier nog niet op afgestemd, al gaan er nu wel lijstjes van potentieel te ruimen graven naar
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de lokale historische verenigingen. Dit leidt daar op het ogenblik weer tot ongemak omdat ze zo

toestemming lijken te geven voor de hierboven genoemde kaalslag. 

(Op zich is het betrekken van lokale kenners van de geschiedenis overigens toe te juichen). 

2. Behalve dat (sommige) graven voor de toekomst bewaard zouden moeten blijven vanwege het

verhaal dat ze vertellen, kan dat ook het geval zijn vanwege de monumentale waarde van een

graf.

Conclusie: Het is nodig om beleid ten aanzien van het bewaren van cultuurhistorisch belangrijke graven (het

'funeraire erfgoed' van de gemeente) te ontwikkelen of - als het er al zou zijn - te preciseren. 

Verblijfsfunctie

1. Ooit werden begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aangelegd, maar intussen zijn ze vaak

helemaal door bebouwing omgeven (zie Bennekom, dat verder niet of nauwelijks parken kent).

Het zijn daarmee ideale plekken geworden voor (rustig) verblijf. Juist doordat er minder

begraven wordt, ontstaat ruimte om deze functie te versterken. De kille begraafplaats kan zo een

warme gedenkplek worden die ook uitnodigend is voor bezoekers. 

2. Landelijk zie je tendensen in die richting variërend van het op geschikte plekken plaatsen van

bankjes en het aanpassen van de beplanting tot aan het realiseren van kleine

horecavoorzieningen (dat laatste lijkt ons overigens binnen de gemeente Ede niet snel als een

optie).

3. Nu er (in Bennekom) zoveel kaalslag heeft plaatsgevonden, zou een plan ontwikkeld kunnen

worden om de parkfunctie van de begraafplaatsen te versterken. Van de 'nood' zou zo een deugd

gemaakt kunnen worden. En de begraafplaats aantrekkelijker, ook voor begraven.

Conclusie: Het verdient aanbeveling de verblijfsfunctie van de begraafplaatsen te versterken.

Klimaatadaptatie en refugia voor biodiversiteit

1. In het verlengde van het hierboven genoemde: inmiddels zijn er gemeenten die

begraafplaatsen meenemen in hun beleid ten aanzien van klimaatadaptatie. Bomen vangen veel

CO2 en fijnstof, vochtigheid (onder bomen) zorgt voor verkoeling. Ook deze functie is in

samenhang met het bovengenoemde te versterken.

2. In een stedelijke omgeving (zelfs in een dorp als Bennekom) vormen begraafplaatsen refugia

voor de biodiversiteit (als voorbeeld: bij onderzoek werden op de Bennekomse begraafplaats

maar liefst 74 soorten korstmossen aangetroffen). 

Ook deze functie kan versterkt worden. Niet alleen door de bovengenoemde versterking van de

parkfunctie, maar ook door terughoudender beheer. Dit laatste zal leiden tot een meer

gevarieerde begroeiing die aantrekkelijk is voor insecten en daarmee vogels en andere dieren. Het

publiek zal hier aan moeten wennen. Ervaring elders leert dat de reacties daarop vaak heel

positief zijn (ineens komen er steeds meer bloemen op de begraafplaats) en anderen er niet goed

aan kunnen wennen. Belangrijk is goede voorlichting over het waarom van de verandering.

Overigens is het gladgeschoren gazon op begraafplaatsen ook niet veel ouder dan de elektrische

grasmaaimachine. De kale geharkte zandvlaktes op de Bennekomse begraafplaats zijn landelijk

gezien een zeldzaamheid.

Op ‘bloeiende’ begraafplaatsen zijn ‘insectenhotels’ snel geplaatst en vogelkastjes aangebracht;

er zijn daar landelijk inmiddels tal van voorbeelden van. 
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3. Een gemeente die zich presenteert als een 'groene gemeente' zou zich hiermee kunnen

profileren. Dat dat nu ten aanzien van begraafplaatsen nog allerminst het geval is, bewijst de

recente commotie over het voorgenomen verwijderen van het berkenlaantje op de Bennekomse

begraafplaats. Het drastisch verlagen en verwijderen van heggen op de diezelfde begraafplaats

was ook een beweging in tegengestelde richting, die de her-en-der toch door verwijdering van

grafbedekkingen toch al desolate indruk van de begraafplaats versterkte.

Conclusie: De groenfunctie van de begraafplaatsen dient zoveel mogelijk versterkt te worden in het licht van

klimaatontwikkelingen en versterking van de biodiversiteit. Een en ander sluit naadloos aan op landelijke

ontwikkelingen. 

Kosten/leges

1. Tot slot nog een opmerking over de 'kostendekkendheid' van de gemeentelijke

begraafplaatsen. De laatste tijd speelt de discussie om de leges voor de grafrechten te verhogen.

Doordat er minder begraven wordt, lopen de inkomsten natuurlijk terug. Zolang een

begraafplaats een 'verdienmodel' heeft, is het verleidelijk dan maar geld te gaan vragen van/voor

die mensen die begraven zijn/willen worden. Uiteindelijk zal dit contraproductief blijken te zijn.

De aantrekkelijkheid van natuurbegraven (groen!) en cremeren zal er door toenemen. 

(Terzijde: er zijn tal van manieren om het plaatsen van urnen aantrekkelijker te maken, ook zij

kunnen deel uit gaan maken van het lokale 'verhaal'). 

2. Het lijkt belangrijk om ook andere dan sec de begraaffunctie mee te gaan nemen in de

beoordeling en het beleid ten aanzien van begraafplaatsen. Om maar een voorbeeld te noemen:

aan geen enkel gemeentelijk park zal de voorwaarde gesteld worden, dat het geld moet opleveren

of kostendekkend moet zijn, toch heeft het een - vaak grote - immateriële functie.

Conclusie: Het puur bekijken van de begraafplaatsen uit het oogpunt van bedrijfsmatige

rentabiliteit van sec de begraaffunctie, doet de andere functies van de begraafplaatsen ernstig

tekort.

Bert Lever, 16 juni 2020

Namens de Werkgroep Behoud Begraafplaats Bennekom / Stichting Behoud Begraafplaats

Bennekom van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. 

[Daarnaast ook voorzitter van Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed en de stuurgroep van

het Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed].
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