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INLEIDING 
 
Op 5 juli 2010 bracht een medewerker van Bureau Funeraire Adviezen op verzoek van de 
dorpsraad Oudelande een bezoek aan verschillende gemeentelijke begraafplaatsen in Borsele. 
Het verzoek had te maken met enkele recente wijzigingen in het beleid van de gemeente ten 
aanzien van de begraafplaatsen. Dat beleid is ondermeer vastgelegd in een nieuwe 
beheersverordening voor de begraafplaatsen. De daaruit volgende praktijk leidt bij veel 
bewoners niet direct tot instemming. Voorts is om het bezoek gevraagd vanwege de plannen 
die gemeente heeft met de hoofdpaden op de begraafplaats. De dorpsraad Oudelande, samen 
met de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland, maken zich ernstig zorgen over het 
historische karakter van de begraafplaatsen. Men is bang dat door het asfalteren waarden 
verloren gaan die niet weer terug te draaien zijn. Bovendien vreest men voor de effecten van 
het asfalteren op het groen. 
 
De volgende begraafplaatsen werden op 5 juli bezocht: 
V Baarland 
V Oudelande 
V Ellewoutsdijk 
V Borssele 
V Driewegen 
V Ovezande (NH begraafplaats) 
V Nisse 

 
Daarnaast werden in de gemeente op een ander tijdstip nog vier andere begraafplaatsen 
bezocht, waaronder twee gemeentelijke. 
 
In het navolgende wordt over het bezoek aan elke gemeentelijke begraafplaats een kort 
ǾŜǊǎƭŀƎ ƎŜƎŜǾŜƴΣ ǿŀŀǊōƛƧ ƻƴŘŜǊƳŜŜǊ ǿƻǊŘǘ ƛƴƎŜƎŀŀƴ ƻǇ ƘŜǘ ŀǎǇŜŎǘ άŀǎŦŀƭǘŜǊŜƴέΦ ±ŜǊǾƻƭƎŜƴǎ 
zijn een aantal vragen geformuleerd en wordt per begraafplaats een advies gegeven. 
In een samenvatting wordt meer algemeen ingegaan op het huidige beleid binnen de 
gemeente Borsele en de gevolgen daarvan voor de historische kwaliteit van de 
begraafplaatseƴ Ŝƴ ƘŜǘ ōŜƘƻǳŘ Ǿŀƴ ŘŜ ƎǊŀŦƳƻƴǳƳŜƴǘŜƴΦ Lƴ ƘŜǘ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ άŎƻƴŎƭǳǎƛŜ Ŝƴ 
ŀŘǾƛŜǎέ ǿƻǊŘǘ ten aanzien van de issues asfalteren en grafrechten een nader advies gegeven. 
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OMSCHRIJVING BEGRAAFPLAATSEN 
 

In de inleiding is beschreven welke begraafplaatsen bezocht werden. Hieronder wordt per 
begraafplaats beschreven wat ter plekke geconstateerd werd, welke vragen er opgeroepen 
werden door wat er te zien was, met daaropvolgend een kort advies. 
 

Baarland 

Het toegangshek is in goede staat. De originele hardstenen drempel is nog aanwezig. Na de 
ingang openbaart zich het hoofdpad met aan het eind een eenvoudig lijkenhuisje. Het 
hoofdpad is beslagen met grind maar maakt een zeer versleten en slecht onderhouden indruk. 
Dat ligt ondermeer aan de 
wijze waarop het pad 
letterlijk uitgelopen is, aan 
het beslag dat bestaat uit 
verschillende soorten 
grind en het feit dat het 
pad begroeid is met 
onkruid. De enkele 
meidoorns (Crataegus 
monogyna) die nog langs 
het hoofdpad staan, staan 
letterlijk in het pad. 
Datzelfde geldt ook voor 
enkele grafmonumenten. 
Het pad is dus voorheen 
smaller geweest, maar in 
de loop der tijd opgerekt. 
De meidoorn behoort een 
laanbeplanting te vormen 
aan weerszijden van het 
pad, maar door uitval, kap 
en dergelijke zijn er nog 
maar enkele bomen over.  
De omringende bomenrij van iepen (Ulmus spp.) met de hoge ligusterhaag (Ligustrum vulgare) 
levert een zeer karakteristiek beeld. Mogelijk zijn de bomen ooit geknot, maar ze zijn nu 
volledig uitgelopen. Sommige graven liggen echter te dicht bij de bomen waardoor worteldruk 
graven beschadigd. Aan de voorzijde van de begraafplaats is gekozen voor meelbes (Sorbus 
decaisneana/lutescens), een afwijkende soort ten opzichte van de rest. Direct rechts naast de 
ingang staat nog een berk (Betula pendula). Ook ter rechterzijde van het baarhuisje staat een 
berk. In het gras aan de voorzijde, rechts staan nog een taxus (Taxus baccata) en een conifeer 
(Coniferae spp.) 
Het lijkenhuisje is mogelijk origineel, maar wellicht hersteld na 1953. De staat van het 
lijkenhuisje is slecht. 
De graven liggen links van het hoofdpad in rijen met daartussen smalle grindpaden tussen een 
kantopsluiting. De meeste monumenten hier zijn van na de Tweede Wereldoorlog en weinig 
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bijzonder. Aan de rechterzijde ligt voornamelijk gras met daarin halverwege oudere 
grafmonumenten. Ook helemaal achteraan liggen oudere monumenten, waartussen een 
tweetal met zwarte glasplaat. Enkele monumenten kunnen aangemerkt worden als van 
relevante waarde voor Baarland. 
 
Vragen 

¶ Op ongeveer driekwart van het veld is ter rechterzijde een solitaire beuk (Fagus sylvatica) 
aangeplant. Wat is daar de bedoeling van? 

¶ Wat gaat er met de lege vlakken graf gebeuren. Is geïnventariseerd wie of wat daar 
begraven is en zijn die delen bruikbaar? 

¶ Enkele oudere grafmonumenten zijn dringend aan herstel toe. Is dat een 
verantwoordelijkheid van de gemeente? Anders zullen ze verdwijnen wat ten koste gaat 
van het historisch kader van de begraafplaats. 

 
Advies 
V Van oudsher is de begraafplaats van Baarland een sobere begraafplaats die als een 

huiskamer ervaren kan worden. Die soberheid zou als uitgangspunt moeten dienen voor 
onderhoud en behoud in de toekomst. 

V Het grindpad dient weer in origineel profiel teruggebracht te worden met laanbeplanting. 
Daarbij is het verstandig de huidige bomen eveneens te verwijderen en alles geheel nieuw 
aan te planten. Asfalteren tast het karakter al te zeer aan, want te verwachten valt dat 
daarbij geen bomen meer geplant zullen worden. 

V Zijpaden beter onderhouden, graspaden zijn te verkiezen. 
V De grasvlakten aan de rechterzijde kunnen wellicht wat minder intensief gemaaid worden 

waardoor specifieke soorten wellicht de ruimte krijgen. 
V Noodzakelijk herstel aan lijkenhuisje plegen en wellicht mogelijkheid voor urnenbijzetting 

creëren. 
V De haag rondom kan iets hoger opgetrokken worden, ongeveer ooghoogte. 
 

Oudelande 

Bij de ingang van de begraafplaats in Oudelande staat een fraai uitgevoerd smeedijzeren 
toegangshek met een vermanende tekst. De originele sluitstenen zijn verdwenen. 
De begraafplaats beschikt niet over een lang hoofdpad dat een blik over de hele begraafplaats 
biedt. Door uitbreiding is het originele hoofdpad opgenomen in een aanleg met dubbel pad 
met bij de toegang een korte hoofdopgang. Die splitst zich bij wat op een vijver lijkt. Voor die 
vijver en erachter is met divers groen een zichtobstakel aangebracht zodat de begraafplaats 
verder nauwelijks zichtbaar is. De paden maken een strakke indruk door de kantopsluiting van 
hout. Dit is weliswaar niet origineel, maar zorgt ervoor dat er geen grind wegloopt. Het pad 
aan de rechterzijde geeft eerst toegang tot twee grafvelden links en rechts waar geen 
grafmonumenten meer staan. Hier ligt alleen gras. Van een laanbeplanting is nauwelijks 
sprake meer. In het midden van de begraafplaats staat het lijkenhuisje. Dit huisje is 
waarschijnlijk onder architectuur gebouwd en verkeerd in goede staat. Achter het lijkenhuisje 
bevinden zich grafvelden waar wel grafmonumenten staan. Ter rechterzijde staan en liggen 
stenen die dateren uit de jaren zestig van de 19de eeuw. 
Het grindpad wordt hier begeleid door een gemengde laanbeplanting. Ter rechterzijde staan 
nog meelbessen, maar links zijn enkele exoten geplant met een geheel andere kleur, vorm en 
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omvang. Om het terrein is voornamelijk een opstand van essen (Fraxinus excelsior) met 
daaronder een haag van veldesdoorn (Acer campestre) aangebracht. Verder staan her en der 
hagen van kornoelje (Cornus mas.), iep (Ulmus 
spec.), liguster, beuk, taxus en wederom 
veldesdoorn. Voorts treffen we rijen van 
verschillende boomsoorten zoals kers (Prunus 
spec.), paardenkastanjes (Aesculus 
hippocastanum), lindes (Tillia spec.) en 
meidoorn. Ook treffen we enkele solitaire 
bomen zoals berk (Betula spec.), wilg (Salix 
spec.) en Amerikaanse eik (Quercus rubra). 
Aan de voorzijde staan nog enkele iepen en 
aan de achterzijde twee treuressen (Fraxinus 
excelsior). 
In het grafvak achter het lijkenhuisje staan 
teveel planten die het beeld op de 
grafmonumenten belemmeren. De 
bodembedekkers zijn op zich prima, maar de 
vaste planten horen feitelijk niet thuis op 
dergelijke grafvelden. 
Achterin de begraafplaats is een tweede 
toegang gecreëerd met een nagenoeg 
identiek hekwerk. Rechts daarvan staat een 
treures die beschadigd is door een storm. De 
aanpak van de schade is niet op juiste wijze 
gedaan. Er had meer van de afgebroken tak 
afgezaagd kunnen worden. 
Vanaf de achteringang loopt het tweede pad weer naar voren. Ter rechterzijde een grasveld, 
links grafvakken waarvan de grafmonumenten ontsloten liggen aan korte zijpaden. De bomen 
langs het hoofdpad zijn hier ook deels vervangen. 
 
Vragen 

¶ Waarom staat de vijver droog? Eventueel de bodem afsmeren met bentoniet om het 
water beter vast te houden. Daarmee blijven eventuele amfibieën in leven. 

¶ Waarom zijn er zoveel verschillende bomen aangeplant? Het lijkt erop dat er vooraf geen 
beplantingsplan gemaakt is en dat er niet gekeken is naar de bestaande laanbeplanting. 

 
Advies 
V Van oudsher is de begraafplaats van Oudelande een sobere begraafplaats die als een 

huiskamer ervaren kan worden. Die soberheid zou als uitgangspunt moeten dienen voor 
onderhoud en behoud in de toekomst. 

V De grindpaden dienen beter onderhouden te worden. Randen verwijderen en pad 
verdiepen (zie Ellewoutsdijk). Paden bieden nu voldoende ruimte aan bomen, bij 
asfalteren zullen veel bomen sneuvelen, net als het huidige karakter. 

V Nieuwe graven kunnen niet te dicht bij bestaande bomen gedolven worden: als het 
wortelstelsel beschadigd wordt, leidt de kruin ook schade. 
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V Sommige bomen lopen schade op door maaiwerkzaamheden. Afstandmarkering 
aanbrengen in de vorm van paaltjes of rand uitsteken. 

V Beplantingsplan maken, waarbij eerst het huidige sortiment in kaart wordt gebracht en 
waarmee de samenhang in de beplanting op termijn teruggebracht kan worden. 

 

Ellewoutsdijk 

De toegang tot de begraafplaats van Ellewoutsdijk wordt gesierd door een van de fraaiere 
ƘŜƪǿŜǊƪŜƴ ƛƴ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜ όƛŘŜƴǘƛŜƪ ŀŀƴ Řŀǘ ƛƴ Ωǎ-Gravenpolder). Tussen gietijzeren pijlers is 
een sober smeedijzeren dubbel hek gehangen. Het geheel verkeert in nagenoeg originele 
staat. 
Aan de straatzijde is een haag van haagbeuk (Carpinus betulus) aangebracht. Verder wordt de 
begraafplaats omgeven door een ligusterhaag. Hier vindt de bezoeker na de toegang wel weer 
een lang hoofdpad dat een blik tot aan het lijkenhuisje biedt. Hier oogt het grindpad goed, 
behalve dat duidelijk is dat verkeer op de begraafplaats het grind opdrukt naar de zijkanten. 
Links en rechts ligt over 150 meter deels gras, maar ook enkele groene compartimenten. Het 
compartiment direct links, omgeven door een haag van veldesdoorn, bevat enkele 
urnenkelders. Hier zijn ook een aantal bomen aangeplant die zelden op begraafplaatsen 
tegenkomt, namelijk Perzisch ijzerhout (Parrotia persica). Dit is van oorsprong een parkboom 
die mogelijk afkomstig van het naastgelegen terrein van de oude Ambachtsheer van 
Ellewoutsdijk. 
Vervolgens is een deel ingericht met vaste planten en plantsoen waartussen monumenten 

voor de slachtoffers van de bevrijding van 
Beveland uit 1944. Het meest opvallend is 
het bestraatte paadje dat aftakt van het 
hoofdpad en deels het pad insteekt. De 
overgang is wat abrupt en met weinig oog 
voor de historische context. Verder lopend 
liggen links rijen grafmonumenten maar ook 
weer met plantsoenvulling waardoor 
sommige monumenten nauwelijks nog te 
zien zijn. Dan zijn er nog twee kamers 
gecreëerd met een haag van linde met op 
de bodem schaduwkruid (pachysandra 
terminales) als bodembedekker. Dichter bij 
het lijkenhuisje zijn ook aan de linkerzijde 
weer oudere grafmonumenten in het gras 
te vinden. Ervoor en erachter liggen vrij 
recente grafmonumenten. Als met al is het 
beeld tot aan het lijkenhuisje rommelig en 
de enige structuur wordt geboden door het 
hoofdpad met daarlangs een lange rij 
kleinbladige lindes. 
Ook opvallend zijn de op manshoogte 

afgezaagde stompen van populieren (Populus nigra) in de omringende haag. Deze populieren 
speelden ongetwijfeld een belangrijke rol in de beleving van de begraafplaats. 
























