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WESTERBEGRAAFPLAATSWESTERBEGRAAFPLAATS

INHOUD
In deze catalogus vindt u een overzicht van grafmonumenten die u kan hergebruiken 

als laatste rustplaats voor u en/of uw familie. Bij elk graf vindt u een korte beschrijving 
en een indicatie van de noodzakelijke werken. Als u een graf gekozen heeft, 

legt u met de Stad Gent in een overeenkomst definitief vast welke werken nodig zijn.
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MARTIN 
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

DERATMONOFF – VAN IMSCHOOT  
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

Sober graf, licht afgeschuinde 
dekplaat op sokkel met porseleinen bloemenkrans.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Losliggende natuurstenen platen van de vloerplaat en het grafmonument 
opnieuw bevestigen voegen herstellen 

Plaat zacht reinigen en leesbaar maken van de inscripties

Architecturaal waardevol grafmonument in de vorm 
van een sarcofaag op gecanneleerde poten.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Indien nodig barsten herstellen en inscripties 
opnieuw leesbaar maken
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FAMILIE COONE – VAN RYCKEGHEM   
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

FAMILIE BEVIAIRE 
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

Eenvoudig grafmonument met mooi beeldhouwwerk op de sokkel, 
stèle tegen de muur met kruis in reliëf.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Voegwerk nakijken en waar nodig bijwerken

Architecturaal imposant grafmonument. Sokkel rust op zware zijsteunen, 
hierop staat een ronde kuip  gedragen door twee zware steunenelementen.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen van de natuursteen

Voegwerk nakijken en waar nodig herstellen 
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FAMILIE MICHIELS    
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

Merkwaardig grafmonument omwille van de architecturale vormgeving, 
het mooi beeldhouwwerk en de materialen. 

Het graf bestaat uit een hoog voetstuk en een bovendeel 
met bronzen portretmedaillon van Franciscus Michiels, 

bekroond door een gebogen fronton.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen van de verschillende materialen

Barsten en voegen heropvullen

VAN ROSSEM – MOEYKENS  
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

Rechthoekige sokkel met geprofileerde dekplaat, 
getrapte stèle met portretmedaillons en vooraan een bloembak.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Voegwerk en barsten nakijken en herstellen 
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BRUYNEEL – JAMMENG   
(WESTERBEGRAAFPLAATS) 

Grafmonument bestaat uit een hoge sokkel met dekplaat en 
een stèle met ingegrifte palmtak en portret medaillon bekroond door een kruis.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Voegen nakijken en bijwerken

Inscripties leesbaar maken CAMPO SANTO
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FAMILIE VANDERHAEGHEN  
(CAMPO SANTO) 

CANSER – DIESTEDONE  
(CAMPO SANTO) 

Rechthoekige licht afgeschuinde dekplaat op 
een hoge sokkel met Latijns kruis in reliëf.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Inscripties opnieuw leesbaar maken

Waardevol grafmonument met rijk versierde stèle 
met gebeeldhouwd kruis een sokkel.

.

UIT TE VOEREN WERKEN

Zacht reinigen

Voegen nakijken herstellen en bijwerken

Inscripties opnieuw leesbaar maken
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VAN HENDE VANDEVIVERE    
(CAMPO SANTO) 

Arduinen kapel onder een spits zadeldak. De nok wordt bekroond door een Latijns kruis. 
De spitsboogvormige opening rust op twee vrijstaande zuilen met decoratief kapiteel. 

Aan de binnenkant is de achterwand van de kapel voorzien van inscripties. 
De openingen waren oorspronkelijk afgesloten door glazen wanden gevat 

in decoratieve gietijzeren kaders.
.

UIT TE VOEREN WERKEN

Arduin zacht reinigen

Grafplaat achteraan herstellen

Voegen en barsten herstellen

Ijzeren omkadering en bloembak reinigen, ontroesten en behandelen; 
eventueel ontbrekende stukken aanvullen

VERHAEGHE DE NAEYER VAN LOO  
(CAMPO SANTO) 

Arduinen kapel in neoclassicistische stijl in tempelvorm met twee losstaande gecanneleerde zuilen. 
De zijwanden zijn versierd met pilasters en blinde nissen. De kapel wordt overdekt door 

een zadeldak op een kroonlijst en driehoekig fronton waarin een gevleugelde zandloper 
is aangebracht. De marmeren grafplaten hangen aan binnenmuren, achteraan is een soort 

altaar geplaatst. De kapel wordt afgesloten door een ijzeren deur met traliewerk.
.

UIT TE VOEREN WERKEN

Begroeiing voorzichtig verwijderen

Arduin zacht reinigen

Loszittende stukken vastzetten

Voegen en barsten herstellen

Deur ontroesten, herstellen, ontbrekende stukken aanvullen, 
behandelen en eventueel schilderen
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NEEM EEN BEKENDE GENTENAAR 
ONDER UW VLEUGELS

Wilt u een bijzonder grafmonument? Vindt u het ook doodjammer dat historisch waardevolle graven staan te verkommeren? 
Word een engelbewaarder en help mee om de prachtige Gentse begraafplaatsen in stand te houden.

U kan op 2 manieren grafmonumenten helpen redden:

• U neemt het graf van een bekende Gentenaar onder uw vleugels via een peter- of meterschap. Dat betekent dat u of uw 
vereniging het graf onderhoudt en verzorgt. 

• U neemt een historisch graf onder uw vleugels door er de laatste rustplaats van te maken voor u en/of uw familie.  
U restaureert het graf en in ruil krijgt u het hergebruik van het grafmonument via een gratis concessie.

In deze catalogus vindt u al enkele mogelijke graven die u onder uw vleugels kan nemen als peter of meter.  
U mag ook zelf een grafmonument voorstellen. Ga daarom zelf al eens kijken op de begraafplaats van uw keuze. 
U kan ook met een medewerker van de het funerair team op stap voor meer info. 
De Stad Gent helpt u graag in de zoektocht naar een grafmonument op uw maat.

Door Gents erfgoed onder uw vleugels te nemen, bewijst u uzelf, uw familie én de Gentenaars een mooie dienst.

HEEFT U AL EEN IDEE 
WELK STUK ERFGOED U WIL REDDEN?  
Doe uw aanvraag online via www.stad.gent/redeengraf.

HEEFT U IETS ANDERS IN GEDACHTEN? 
Neem zelf een kijkje op de begraafplaats of neem contact op met het funerair team van de Stad Gent.

Groendienst – funerair team
Ferdinand Lousbergskaai 32 – 9000 Gent
groendienst@stad.gent
09 225 68 59

Bronnen biografieën:  

www.schrijversgewijs.be
www.literairgent.be
Everaert G., 2013

www.liberaalarchief.be
Blondeel K., 2003. 
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