
Procedure bij inbreiding begraafplaats Koudekerke 
 

 

Het ophogen van grafvelden met algemene graven op de begraafplaats in Koudekerke van voor 

1965 is aan de orde. Het gaat over twee velden met totaal 700 graven. Nog 112 graven hebben 

een grafsteen/monument. Op de overige graven hebben nooit stenen gestaan of ze zijn 

“ongemerkt” door de jaren heen kapot gegaan en opgeruimd. Sommige graven worden nog 

zichtbaar bezocht en er zijn 3 graven van oorlogsslachtoffers. Enkele jaren terug zijn daar extra 

herdenkingsstenen geplaatst. 

 

Procedure: 

 

1. Na het raadsbesluit van 28 januari 2016 komt er 1 jaar een aankondiging op het grafveld 

en een algemene aankondiging bij de poort van de begraafplaats. De aankondiging komt ook in 

de lokale media en op de site van Veere.  

 

2. De gemeente gaat niet actief op zoek naar nabestaanden.  

 

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om nabestaanden te traceren van personen 

die zijn begraven in een oud graf op de begraafplaats te Koudekerke. De conclusie is dat dit lastig 

is en tijdrovend en dat het geen of nauwelijks zinvolle en bruikbare informatie oplevert. Vaak 

gaat het om meerdere personen in de 3e of 4e generatie (achter-achter kleinkinderen of achter-

achter neven en nichten). Door afstamming kunnen er erg veel nabestaanden zijn, waarbij het 

niet mogelijk is om één persoon aan te wijzen (aan te schrijven) die zeggenschap over het graf 

heeft of kan krijgen. 

 

3. Nabestaanden die zich melden hebben de volgende keuze: 

 

• Na ophoging wordt het oude graf op het nieuwe maaiveld gemarkeerd, er komt geen 

nieuw graf boven.  

• Na ophoging verdwijnt het graf (het graf wordt niet geruimd en blijft ongeroerd onder de 

grond aanwezigen) en er komt er een nieuw graf boven. 

• Nabestaanden kunnen herbegraven overwegen.  

 

4. Als er geen monument is, kan er geen nieuw monument geplaatst worden. 

 

 

5. Als de kwaliteit van de grafsteen/monument redelijk is, kunnen de nabestaanden vragen 

om herplaatsing van de steen op het verhoogde graf. Liggende delen worden niet herplaatst. Bij 

de beoordeling van de kwaliteit van het monument zal een deskundige betrokken  

worden.  

 

6. Als de kwaliteit van de grafsteen/ monument onvoldoende is, kunnen nabestaanden  

een vergelijkbaar vervangend monument op eigen kosten plaatsen. Liggende  

delen zijn niet toegestaan. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het monument  

zal een deskundige betrokken worden. 

 

7. Als er na 1 jaar geen contact is tussen nabestaanden en gemeente is de  

conclusie dat nabestaanden geen belang hechten aan het behouden van het graf.  

 

8. Na 1 jaar aankondigen komt er een nieuwe aankondiging op meerdere locaties op  

het grafveld en een algemene aankondiging bij de poort van de begraafplaats. De 

aankondiging komt ook in de lokale media en op www.Veere.nl.  

 

9. Na 1 jaar (dus 2 jaar na de eerste aankondiging) verwijderen we de monumenten.  

Waarbij we onderscheid maken tussen:  

 

• monumenten die in de opslag gaan om later herplaatst te kunnen worden. 



• monumenten waar geen contact over is geweest met nabestaanden, en 2 jaar in opslag 

gaan. 

• monumenten die met toestemming van de nabestaanden vernietigd mogen worden. 

De monumenten waarover geen contact is geweest met nabestaanden, blijven nog 2 jaar in 

depot. Als zich dan nog iemand meldt, kan alsnog herplaatsing overwogen worden. Na 2 jaar (4 

jaar na de eerste aankondiging) worden de overgebleven monumenten alsnog professioneel 

vernietigd.  

 

10. Een monument kan ook hergebruikt worden in een nieuw ontwerp. Dan moet de 

oorspronkelijke tekst onleesbaar gemaakt worden. Hiervoor is vooraf schriftelijk  

Toestemming nodig van de nabestaanden. Ontbreekt die toestemming, dan volgt vernietiging 

door een officiële verwerker.  

 

11. Na ophoging wordt de grafsteen op dezelfde locatie maar hoger teruggeplaatst. 

 

Boven deze standaard procedure krijgen nabestaanden van graven extra mogelijkheden om 

tegen betaling het graf opnieuw in gebruik te nemen. Het wordt in dat geval altijd een nieuw 

eigen graf met nieuwe rechten en overeenkomsten voor bepaalde tijd. 

 

----------------- 


