verleden en toekomst van de oude
begraafplaats in de Bruggestraat
zondag 4 november 2018
10 en 14 uur
start: stadskantoor, Aartrijkestr.11/B
De begraafplaats van Torhout behoort
tot de oudste begraafplaatsen in
België. Een waardevolle plaats want
ze is erkend als monument.
Wat de diverse kenmerken zijn die
deze waarde bepalen en hoe daar
behoedzaam wordt mee omgegaan in
de toekomst, verneemt u in de rondleiding door kunsthistorica Anne-Mie
Havermans en Hendrik Vandeginste,
Geschied- en Heemkundige Kring het
Houtland - Torhout.
Neem deel aan de GRATIS
rondleiding op de oude
begraafplaats met inleiding in
het stadskantoor.
Inschrijven:
vrijetijdshuis@torhout.be
050 22 07 70
met vermelding van
uur, aantal personen en
conctactgegevens.
Kom ook naar Reveil, info: z.o.z.

De oude begraafplaats aan de Bruggestraat
is een schatkamer vol tastbare (kunst)
geschiedenis. Haar uitzonderlijke waarde
wordt bevestigd door de bescherming als
monument. Om een degelijke toekomstvisie
op te stellen is een onderzoek gestart naar
het ontstaan en de evolutie van de begraafplaats als geheel, inclusief de aanleg met
poorten, calvarie, paden, bomen en hagen
en natuurlijk de nog bewaarde graftekens.
Het project is nog lopende, maar u wordt
alvast een stand van zaken aangeboden.
In het stadskantoor worden in de inleiding
archiefdocumenten getoond, alsook het
toekomstbeeld dat wordt uitgewerkt voor
het beheersplan in opmaak. Vervolgens verkennen we de begraafplaats, met nadruk op
de vroegere, huidige en mogelijk toekomstige aanleg, de symboliek, architectuur-sculptuur en verhalen die verbonden zijn aan de
graftekens. Interactie wordt op prijs gesteld.
Dit is meteen een oproep voor foto’s en
andere documenten over de begraafplaats,
recent of oud. Zo zoeken we nog foto’s van
de oude poort (nu rondpunt) en algemene
zichten, maar ook info over wie er begraven
is. Dit kan per mail naar:
info@annemiehavermans.org of
hendrikvandeginste@hotmail.com
De rondleiding wordt gedragen door kunsthistorica Anne-Mie Havermans en Hendrik
Vandeginste, Geschied- en Heemkundige
Kring het Houtland - Torhout.
De werkgroep “Oude begraafplaats” van de
Kring het Houtland is al jarenlang actief op
het funerair gebied. In het Jaarboek 2003
werd een gedetailleerd overzicht gepubliceerd van wie waar begraven is. Vanaf 2011
volgde een databank met alle opschriften en
een gedetailleerder liggingsplan.
Anne-Mie Havermans heeft jarenlange
ervaring in het inventariseren en bestude-

ren van funerair erfgoed in Vlaanderen.
In 2018 kreeg Anne-Mie Havermans de
opdracht van de stad om, in samenwerking
met de Kring Houtland, het onderzoek naar
het ontstaan en de evolutie van de begraafplaats op te nemen en de bijzondere
kenmerken van elk grafteken te noteren.
Dit vormt de basis voor de toekomstvisie
die wordt uiteengezet in het beheersplan,
dat wordt uitgewerkt door landschapsarchitecten buro voor vrije ruimte (BVVR). Na
de finalisering van het beheersplan zullen
zowel de stad als de concessiehouders
subsidies van de Vlaamse overheid kunnen
ontvangen.

Org. Lokaal Bestuur Torhout i.s.m.
Heemkundige Kring het Houtland en
Anne-Mie Havermans.

