Kerkhoven en begraafplaatsen zijn er niet alleen voor de doden, maar ook voor de levenden. Het zijn
plaatsen van troost en herinnering, van rust en natuur, van erfgoed en kunst. Ze vertellen verhalen
over de mensen die er hun laatste rustplaats hebben gevonden en over de wijk, de stad of het dorp
waar die mensen ooit leefden. Ze vormen groene longen in de bebouwde omgeving, markante punten
in het landschap. Kortom, kerkhoven en begraafplaatsen verenigen belangrijke waarden en functies.
Om die waarden en functies te behouden en te versterken presenteren wij Noordergraf.
Noordergraf is een samenwerkingsverband van steuninstellingen voor erfgoed en landschap in de provincies
Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen
met de Rijksuniversiteit Groningen
hebben zij een benadering ontwikkeld
voor het omgaan met kerkhoven en
begraafplaatsen in de drie noordelijke
provincies. Noordergraf wil beheer
stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat
rekening houdt met de belangen en
inzichten van álle betrokkenen: eigenaars,
beheerders, bezoekers en omwonenden.
Wij willen graag hun kennis, kunde en
engagement vergroten. Zo hopen wij bij
te dragen aan de verduurzaming van de
grafcultuur in Noord-Nederland.

De benadering van Noordergraf bestaat
uit vier onderdelen:
Het vastleggen en ontsluiten van
gegevens over kerkhoven en begraafplaatsen. Noordergraf streeft naar
een datasysteem waarin gegevens over
kerkhoven en begraafplaatsen kunnen
worden bijgehouden. De bedoeling is
grafmonumenten, bomen en andere
beplanting, gebouwen, waterwerken en
historische achtergronden vast te leggen
en op termijn te ontsluiten voor alle
belangstellenden. De ontwikkeling van
het datasysteem is in handen van de
Rijksuniversiteit Groningen en vindt plaats
volgens internationale standaarden.
Het onderzoeken en duiden van
gegevens over kerkhoven en begraafplaatsen. Noordergraf heeft een
instrument ontwikkeld waarmee kerkhoven en begraafplaatsen in al hun
facetten onderzocht kunnen worden en
die betrokkenen in staat stelt de betekenis
– cultuurhistorisch, landschappelijk,
ecologisch – van een terrein te bepalen en
typische of juist bijzondere elementen aan
te wijzen.De verzamelde kennis kan
gebruikt wordenvoor een gids, een
publicatie, een informatiebord, een
beleids- en beheersplan.

Twee type cursussen voor deskundigheidsbevordering. Noordergraf biedt
twee typen cursussen aan:
• Een cursus bestemd voor hen die betrokken zijn bij het onderhouden, herstellen en restaureren van grafmonumenten
en andere onderdelen van kerkhoven en
begraafplaatsen. Deze cursus is praktijkgericht en gaat in op materialen en technieken die ter plekke gedemonstreerd
en toegepast worden. Er wordt gewerkt
volgens cultuurhistorische criteria voor
onderhoud en conservering van graven
en groen.
• Een cursus bestemd voor beleidsmakers
en beheerders. De nadruk ligt in deze
cursus op de ontwikkeling en uitvoering
van beleid en beheer ten aanzien van
kerkhoven en begraafplaatsen. Er wordt
gewerkt vanuit de filosofie dat de terreinen
uiteenlopende waarden en functies kunnen
verenigen die door de inzet van alle betrokkenen behouden en zelfs versterkt
kunnen worden. Eén dagdeel vindt op
locatie plaats.

Adviesfunctie en platformactiviteiten.
Noordergraf biedt advies en bemiddeling
op maat voor het waardebewust onderhouden, herstellen en restaureren van
kerkhoven en begraafplaatsen, van het
terrein als geheel tot individuele onderdelen als grafstenen en beplanting.
Daarnaast worden vanuit Noordergraf
regelmatig kennis- en ervaringsbijeenkomsten georganiseerd waarop actuele
thema’s worden behandeld en deelnemers
de gelegenheid krijgen ideeën en
expertise uit te wisselen.

Hoe werkt Noordergraf?
Een eigenaar, beheerder, vrijwilligersgroep of historische vereniging die mee
wil doen aan Noordergraf kan contact
opnemen met een van de steuninstellingen
voor erfgoed en landschap die in het
samenwerkingsverband participeren (zie
onder). In een gesprek worden vragen
en behoeften geïnventariseerd en wordt
gekeken welke instelling die het best
kan beantwoorden. Eventueel wordt een
projectopzet gemaakt, met daarbij een
offerte. Ook kan een subsidieaanvraag
worden geschreven.

ERFGOEDPARTNERS

Noordergraf wordt gevormd door:
Stichting Erfgoedpartners
T (050) 313 00 52
E info@erfgoedpartners.nl
W www.erfgoedpartners.nl

Landschapsbeheer Drenthe
T (0592) 333 746
E info@lbdrenthe.nl
W www.lbdrenthe.nl

Landschapsbeheer Friesland
T (0512) 383 800
E info@landschapsbeheerfriesland.nl
W www.landschapsbeheerfriesland.nl

Landschapsbeheer Groningen
T (050) 534 51 99
E info@landschapsbeheergroningen.nl
W www.landschapsbeheergroningen.nl

Rijksuniversiteit Groningen
Bart Ramakers
T (050) 363 58 61
E b.a.m.ramakers@rug.nl
W www.rug.nl/staff/b.a.m.ramakers

