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Kennisnemen van 
Financiële bijdrage voor de herinrichting van het voorterrein bij de dorpskerk in Zegveld.  
  
 
   
 
Inleiding 
Van het Dorpsplatform Zegveld is in samenspraak met de Kerkrentmeesters van de dorpskerk een subsidieverzoek 
ontvangen voor het herinrichten van het voorterrein/buitenruimte van de kerk.  
De kerk zelf is in de afgelopen periode ingrijpend gerestaureerd, met inzet van vele vrijwilligers. Aan de buitenzijde zal dit 
jaar nog voegwerk worden hersteld. De kerk is een gemeentelijk monument.  
Mede in relatie tot de begraafplaats achter de kerk functioneert de kerk als een centrale- en historische plek in het dorp. 
Uit dit oogpunt van dorpsbelang heeft het Dorpsplatform in samenwerking met de Kerkrentmeesters het subsidie verzoek 
ingediend. De kosten zijn begroot op € 43.223,-.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
De inzet van vele vrijwilligers bij de ingrijpende restauratie van de kerk in de afgelopen jaren heeft mede geleid tot het 
voorliggende initiatief om het terrein rond de kerk opnieuw in te richten. Wij vinden het passend om de betrokkenheid in 
het dorp niet alleen in woorden, maar ook metterdaad te belonen.  
De voorgestelde terreininrichting versterkt de identiteit, de entree van het dorp en het historisch karakter van de directe 
omgeving rond de dorpskerk.  
Tenslotte beoogt de herinrichting nog een algemeen doel, namelijk een betere toegankelijkheid van de begraafplaats, die 
ook min of meer als algemene begraafplaats functioneert.  
  
 
   
 
Financiën 
Op basis van de ‘subsidieregeling voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten’ komen monumentgerichte 



werkzaamheden in aanmerking. Het gaat dan om een bedrag van € 7631,-.  
De subsidie wordt na gereedkomen en verantwoording uitgekeerd.  
Op basis van de ‘Algemene subsidieregeling Woerden’ is een bijdrage van € 2500,- mogelijk.  
Het bedrag wordt na het besluit uitgekeerd met als voorwaarde een verantwoording achteraf.  
Het planten van de bomen wordt op kosten van de gemeente uitgevoerd ter waarde van € 8000,-.  
De werkzaamheden worden in samenspraak met het Dorpsplatform door het team R&B uitgevoerd.  
Samengevat zou het totale subsidiebedrag ruim € 10.000,- zijn en een bijdrage in natura door het leveren en planten van 
6 bomen.  
  
 
   
 
Vervolg 
De werkzaamheden zullen door de initiatiefnemers dit jaar uitgevoerd worden.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Z/21/011260 Subsidieaanvraag Dorpsplatform Zegveld van 4 september 2020  
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Van: kerkrentmeesterszegveld@gmail.com
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CC: Becht, George; 
Onderwerp: Aanvraag kostenbijdrage buitenruimte dorpskerk Zegveld
Bijlagen: Brief  voor aanvraag kostenbijdrage buitenruimte dorpskerk Zegveld.pdf; Bijlage 1, 

planbeschrijving.pdf; Bijlage 2, uitwerking van het plan.pdf; Bijlage 3, kostenbegroting.pdf; schets 
herinrichting tbv openstelling terrein kerk Zegveld.JPG

Beste heer de Weger, 

Namens het Dorpsplatform en het College van Kerkrentmeesters van Zegveld ontvangt u hierbij de stukken voor het 
verzoek om een extra bijdrage. 
Zie ‘brief voor aanvraag kostenbijdrage buitenruimte dorpskerk Zegveld’ voor verdere toelichting. 

In afwachting van uw reactie 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het Dorpsplatform Zegveld 

[naam] 
Secretaris kerkrentmeester  
Hervormde gemeente Zegveld 

p/a Het Erf 11 
3474 NA Zegveld 
T  0348 741478 / [nummer] 
E kerkrentmeesterszegveld@gmail.com 



 Dorpsplatform Zegveld Hervormde Gemeente Zegveld 

 p/a  Broeksloot 59        p/a  Het Erf 

 3474 HS  Zegveld 3474 NA  Zegveld 

College van B en W van Woerden 

t.a.v. wethouder T. de Weger

Postbus 45

3440 AA Woerden

Betreft:  Aanvraag financiële bijdrage verbetering buitenruimte dorpskerk Zegveld 

Datum:  04 september 2020 

Geacht College, 

Met dit schrijven verzoeken het Dorpsplatform Zegveld en de Hervormde Gemeente van Zegveld u 

een financiële bijdrage te verlenen aan het plan om de dorpskerk van Zegveld bij een breed publiek 

onder de aandacht te brengen als waardevol cultureel erfgoed. 

De Zegveldse dorpskerk is sinds 1991 een gemeentelijk monument. In de periode april 2019 t/m 

januari 2020 is de kerk gerestaureerd. Het is een omvangrijke restauratie geworden. Via de 

ambtenaren monumentenzorg van de gemeente bent u hiervan op de hoogte.  

Binnenkort wordt het kerkgebouw aan de buitenzijde gevoegd. Dat is het laatste onderdeel van de 

bouwkundige restauratie. 

Dan resteert nog de buitenruimte rond de kerk. De beeldbepalende kerktoren en kerk zijn blikvangers 

in Zegveld. Per dag gaan ongeveer 6.000 auto’s over de Hoofdweg. Verder passeren dagelijks 

honderden fietsers, en ook wandelaars. Wie de oude dorpskern passeert ziet als eerste de kerk staan. 

Nu de restauratie bijna achter de rug is, zijn de besturen van het Dorpsplatform en van de Hervormde 

Kerk bezig met plannen voor een meer openbare functie van de buitenruimte rond het kerkgebouw. 

Beide besturen vinden dat de cultuurhistorische waarde van de dorpskerk met de toren en de ruimte 

om de kerk erg belangrijk is voor het dorpsbeeld van Zegveld. Wij verzoeken daarom de gemeente om 

een financiële bijdrage toe te kennen vanuit het Inwoners Initiatievenbudget of een ander dorpsgericht 

gemeentelijk fonds. En daarnaast verzoeken wij om vanuit het regulier monumentenbudget een 

bijdrage toe te kennen ter dekking van de meerkosten voor archeologisch onderzoek tijdens de 

restauratie.  

Door extra archeologisch onderzoek is veel over de historie van de dorpskerk bekend geworden, 

waardoor het nu mogelijk is inwoners, toeristen en andere belangstellenden hierover informatie te 

geven. De resultaten van het archeologisch onderzoek worden vastgelegd in een eindrapport. Dit 

omvangrijke rapport met heel veel foto’s is bijna klaar, het wordt een brondocument voor verdere 

bekendmaking van de geschiedenis van dorp en kerk.  

Rond 2002 heeft het Dorpsplatform Zegveld een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de oude 

Zegveldse dorpskern. Het plan is toen samen met de gemeente Woerden verder uitgewerkt en 

vervolgens gerealiseerd. Met het kerkbestuur is voorafgaande overlegd over de specifieke ruimte voor 

de kerk, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de aanleg van het verhoogde plateau met 

klinkerbestrating voor de kerktoren. 



Het platformbestuur en het kerkbestuur vinden dat nu het moment is aangebroken om de verbeteringen 

uit 2002 af te ronden door de buitenruimte links en rechts van het kerkgebouw gebruiksvriendelijker te 

maken. Daarnaast bevat het plan het idee om de historie van deze plek, die sinds 1312 de kern van het 

dorp is, zichtbaarder te maken. Inwoners en passanten kunnen zo kennisnemen van de geschiedenis 

van dorp en kerk en genieten van een aantrekkelijk dorpsbeeld. 

Achter de kerk ligt de begraafplaats, waar overledenen van alle gezindten worden begraven. In het 

plan voor verbetering van de buitenruimte zitten maatregelen om de begraafplaats beter bereikbaar te 

maken, met name voor rolstoelgebruikers. 

Bijgevoegd treft u in een aantal bijlagen het verbeterplan aan, met onderbouwing en de 

kostenbegroting. Wij verzoeken u het eindsaldo van de kostenbegroting à € 43.223 in de vorm van 

subsidie(s) aan ons beschikbaar te stellen. 

Wij stellen voor dat de gemeente zelf de bedragen van de kostenbegroting splitst aan de hand van het 

soort bestemming en het daarbij passende doelfonds/budget om zo tot een verdeling van het totale 

subsidiebedrag te komen. 

Als dingen in deze brief niet duidelijk zijn geven wij graag toelichting. 

met vriendelijke groet, 

namens Dorpsplatform Zegveld  namens Hervormde Gemeente Zegveld 

[naam], voorzitter [naam], secretaris-kerkrentmeester

Bijlagen: 

1. Planbeschrijving

2. Uitwerking van het plan

3. Kostenbegroting

4. Schetsontwerp (voorlopig)

Kopie aan: 

- George Becht,  dorpswethouder

- [naam],  dorpsambtenaar

- [naam],  afd. monumentenzorg



Bijlage 1,  bij aanvraag financiële bijdrage verbetering buitenruimte dorpskerk Zegveld 

Planbeschrijving 

Aanleiding  

Als sluitstuk van de restauratie van de hervormde dorpskerk van Zegveld is een plan gemaakt 

voor verbetering van de buitenruimte rond de kerk. Het Dorpsplatform Zegveld en de 

Hervormde Gemeente van Zegveld verzoeken de gemeente Woerden bij te dragen in de 

kosten voor de uitvoering van dit plan. 

Het Dorpsplatform Zegveld zet zich in voor het verbeteren en in stand houden van een 

kwalitatief goed woon- en leefklimaat in het dorp. Het Dorpsplatform is opgericht in het jaar 

2000. 

In 2002 is, op initiatief van het Dorsplatform, een plan voor verbetering van de oude 

dorpskern gerealiseerd. Eén der onderdelen van dat plan was de reconstructie van het 

voorterrein van de dorpskerk, dus het gebied bij de kerktoren. Het verhoogde plateau voor de 

toren, met de trap naar de straat is toen aangelegd. Twee beukenbomen ter weerszijden van de 

trapconstructie, completeren het geheel. 

Als de buitenruimte rond de kerk er aantrekkelijker gaat uitzien en de achterliggende 

begraafplaats voortaan beter bereikt kan worden, is naar de mening van het bestuur van het 

Dorpsplatform en de Hervormde Gemeente een algemeen publiek doel gediend. 

Situatie 

In 1991 zijn kerk en toren aangewezen als gemeentelijk monument. 

Van april 2019 t/m januari 2020 is de hervormde dorpskerk gerenoveerd en gerestaureerd. De 

fundering is vernieuwd, hiervoor was het nodig kerk en toren opnieuw te onderheien. Het 

orgel is gerestaureerd en de kerk heeft een nieuw verwarming- en luchtbehandelingsysteem 

gekregen. Het gebouw is energiezuiniger en dus duurzamer gemaakt. 

Eind januari is de kerk weer in gebruik genomen. 

Historie 

Het huidige kerkgebouw dateert van 1862. De kerk staat op de plaats van oudere voorgangers. 

De eerste kerk in de dorpskern Zegveld werd gesticht in 1312, mogelijk was deze kerk 

(geheel of gedeeltelijk) van hout. Rond 1500 is een kerk en toren van steen gebouwd. Door 

oorlogshandelingen en brandstichting in de Spaanse tijd (1575) en tijdens de oorlog met 

Frankrijk (1672-1673) heeft het kerkgebouw uit 1500 tweemaal grote schade opgelopen. 

Beide keren werd het gebouw weer hersteld. Na de vernieling door de Spanjaarden gebeurde 

het herstel pas na 40 jaar. 

In 1593 ging de Zegveldse kerk over van rooms-katholiek naar protestant. 

Toen rond 1860 de kerk er bouwkundig weer slecht aan toe was, werd besloten de oude kerk 

geheel af te breken en een compleet nieuwe kerk te bouwen. Deze nieuwe kerk was in 1862 

gereed. 

De eerste kerk uit 1312 en ook het opvolgende kerkgebouw uit ongeveer 1500 waren in oost-

west richting gebouwd, ze stonden dus schuin op de kavelrichting.  De nieuwe kerk staat op 

de zelfde plaats als zijn twee voorgangers, alleen de hoofdrichting is 45° gedraaid. De kerk 

voegt zich sindsdien naar de kavelrichting van de polder. 



Tot 1837 werd er in de Zegveldse kerk begraven, en ook buiten de kerk op het kerkhof. Ook 

overledenen van rooms-katholieke huize werden tot 1837 in de Zegveldse dorpskerk begraven 

of op het kerkhof. Na 1837 mocht niet meer in de kerk begraven worden, voortaan werd 

alleen nog op het kerkhof begraven. Het kerkhof had een gewijd rooms-katholiek gedeelte. 

Vanaf 1874 werden rooms-katholieken begraven op het nieuwe kerkhof in de Meije. 

Archeologie 

Voor het vernieuwen van de fundering en het aanbrengen van een betonnen constructievloer 

was het nodig binnen het kerkgebouw de vloeren te verwijderen en de bodem (gedeeltelijk) te 

ontgraven. Voorafgaande en tijdens de ontgraving is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit 

heeft veel kennis opgeleverd van de geschiedenis van de vorige kerkgebouwen, en ook van de 

begravingen binnen het kerkgebouw. Door aanpassing van het fundering- en restauratieplan 

konden de gevonden graven ongeroerd worden gelaten. 

Begraafplaats 

Achter de kerk ligt de begraafplaats, die door een hoog smeedijzeren hek van het terrein rond 

de kerk is gescheiden. De begraafplaats is openbaar en overdag toegankelijk. 

Op grond van de geldende regeling worden er overledenen van alle gezindten begraven. 

Plan voor verbetering van de buitenruimte 

Het plan heeft drie doelen: 

• De historie van de dorpskerk bekend maken via informatieborden.

• Het terrein rond de kerk zodanig inrichten en openstellen dat de historie van het

kerkgebouw en de centrale plek in de dorpskern zichtbaar en herkenbaar zijn.

• De toegang naar de achterliggende begraafplaats verbeteren.



Bijlage 2, bij aanvraag financiële bijdrage verbetering buitenruimte dorpskerk Zegveld 

Uitwerking van het plan 

Informatiebord 

Het plan gaat uit van twee informatieborden bij de kerk. 

Eén bord op de gevel van het kerkgebouw of de torenmuur met bouwkundige informatie zoals 

bouwjaar, bouwstijl, contour eerste kerk/huidige kerk en overige bouwhistorische feiten. Alles 

dient beknopt beschreven te worden. Dit wordt het type ‘bruin anwb bord’ met toeristische 

informatie.  

Aan de zijkant van het kerkterrein zou een ander type informatiebord kunnen komen, een bord 

met tekst en gravures/foto’s van de oude dorpskom. De tekst wordt een historische 

beschrijving van het dorp en de rol van de kerk en het kerkgebouw daarin.  

Op het te plaatsen informatiebord kan een QR-code vermeld worden, waarmee uitgebreidere 

digitale informatie is te raadplegen. 

Inrichten van het terrein 

Bij het inrichten en openstellen van het terrein is het belangrijk te kijken naar wat 

karakteristiek was en is voor het dorp en voor het kerkgebouw. 

Het dorp Zegveld wordt gekenmerkt door lintbebouwing en een rechtlijnige polderstructuur. 

De kerk is onderdeel van de lintbebouwing en staat vrij op een eigen kavel (ofwel ‘werf’ op 

z’n Zegvelds), vergelijkbaar met de boerderijen en de er tussen liggende woonhuizen langs de 

Hoofdweg. 

grind 

Op boerenwerven ligt volgens de gewoonte grind. En in onze streek was en is het traditie om 

ook het terrein rond de kerk te verharden met grind. In rivierdorpen en in brinkdorpen in het 

oosten des land ziet men vaker een meer groene inrichting van de grond om de kerk. 

In Zegveld en omgeving ziet men grind  rond kerkgebouwen, zowel bij protestantse als bij 

katholieke kerken. Om dicht bij huis te blijven is dit te zien in de Meije, Nieuwkoop, Noorden 

en Aarlanderveen. In aanleg zijn dit allemaal lintdorpen met (voorheen) veel boerderijen. 

Het is belangrijk om in het plan voor verbetering van de buitenruimte volgens de traditie een 

groot gedeelte grindwerf op te nemen. 

hoge ligging 

Opvallend is de hoge ligging van de Zegveldse kerk. Bij de eerste kerkstiching in 1312 is het 

terrein vermoedelijk al opgehoogd. Later zal dit herhaald zijn bij de respectievelijke her- en 

nieuwbouwactiviteiten. Het hoogteverschil tussen het maaiveldniveau bij de kerkmuur en de 

rijweg is circa 1,40 meter. 

Belangrijk in het verbeterplan is, dat die hoge ligging goed blijft uitkomen. 

eenheid van stijl 

Bij de nieuwbouw van de Zegveldse dorpskerk in 1862 is voor de hoofdvorm van het gebouw 

teruggegrepen op de stijlkenmerken van de late gotiek en voor de detailleringen is aangesloten 

bij het neoclassicisme. De architectuur van de kerk is enigszins strak en ingetogen, passend 

bij een protestantse gemeente in de 19de eeuw. 

Na 150 jaar is het oorspronkelijke beeld van de kerk aan de buitenkant niet aangetast. 

Bijzonder is dat geen aanbouwen of bijgebouwen zijn toegevoegd. Het is zaak om deze 

aanblik te behouden en niet passende elementen bij de terreininrichting achterwege te laten. 



groene elementen 

Op foto’s en ansichtkaarten uit de laatste 100 jaar zien we links en rechts van het kerkgebouw 

aan de randen van de kavel grasstroken liggen. De grasstroken zijn zo’n 30 jaar geleden 

vervangen door een brede haag en een begroeiing met lage struiken. De grasstroken van 

vroeger hadden niet zo’n strakke vorm als de huidige groenstroken. Zo’n 20% van de 

kerkkavel bestaat nu uit groenstrook. 

Aan de oostzijde van de kerk stonden voorheen enkele bomen. Ze stonden nogal aan de 

buitenzijde van het terrein, dus op enige afstand van het kerkgebouw. Aan de westzijde is het 

vrijwel altijd boomloos geweest, m.u.v. de treurwilg(en) op de grens met de begraafplaats. 

Bekeken moet worden waar groene elementen kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat 

van de hiervoor genoemde karakteristieken. 

Bij bomen moet er op gelet worden dat ze niet te groot worden en dat ze passen in het 

beeldbepalende ensemble, gevormd door dorpskern en kerkgebouw.  

Voorlopig wordt in het plan uitgegaan van zes nieuwe bomen. 

Aan de voorzijde aan weerszijden van de trappen naar de openbare weg zou een lage haag 

kunnen komen. Hier ligt een erg schuin talud, dat nu geen gebruikswaarde heeft. Hoewel het 

maar een korte haag kan zijn, zal hiermee toch iets van een tunneleffect ontstaan omdat aan de 

overzijde van de weg ook een haag staat. Naar verwachting zal dit snelheidsremmend werken 

voor het passerend autoverkeer.  

Ook kan de haag een functie hebben in een veiliger oversteek voor voetgangers.  

contour van oude kerk tonen 

In de middeleeuwen was het gebruik om de kerk te oriënteren. Dat wil zeggen dat het koor 

van de kerk naar het oosten werd gericht. De toren kwam aan de westkant te staan. 

De eerste kerk van Zegveld werd in 1312 zo gebouwd, dus schuin op de kavelrichting van de 

omringende landerijen. 

De kerk is vermoedelijk rond 1500 vergroot. Daarna is in 1575 en 1672 de kerk door 

oorlogsgeweld zwaar gehavend, maar in de oorspronkelijke vorm weer hersteld. 

Steeds bleef de hoofdas van het middenschip in oost-westrichting lopen. Op de eerste 

kadastrale kaart uit 1832 is dit duidelijk te zien. 

Bij de bouw van de nieuwe kerk in 1862 is van dit oude gebruik afgestapt. De kerk staat 

sindsdien in de hoofdrichting van de andere lintbebouwing, dat is haaks op de (voormalige) 

Zegveldse wetering en de weg. 

Voor het vernieuwen van de fundering was het nodig binnen en buiten het kerkgebouw 

graafwerk te doen. Gedeeltelijk heeft dit onder archeologische begeleiding plaatsgevonden. 

Hiervan is door Robert Hoegen van Ex-Situ Archeologie een evaluatieverslag gemaakt. Het 

eindrapport is bijna klaar. 

Kort voor de ontgraving begon werd de grondtekening gevonden van de oude kerk, die is 

gemaakt net voor de afbraak in 1859. Via het graven van proefsleuven konden 

funderingsrestanten van de oude kerk worden getraceerd. Door deze funderingsrestanten te 

vergelijken met de grondtekening uit 1859 kon de contour van de oude kerk worden 

vastgesteld.  

Een idee is om de contour van de oude kerk in het terrein rond de huidige kerk zichtbaar te 

maken. Hoe dit te doen is nog een punt van verdere bespreking, daarna kan een 

detailuitwerking worden gemaakt. 



Het zichtbaar maken in het terrein zal dan vooral aan de westzijde plaatsvinden, hier ligt een 

deel van het schip en de westpartij van de oude kerk buiten het bebouwde oppervlak van de 

tegenwoordige kerk . 

Aan de oostkant bij het dwarsschip van de huidige kerk en bij de toegang naar de consistorie 

kunnen ook nog kleinere delen van de oude kerk getoond worden. 

Het zichtbaar maken van de muren van de oude kerk zou met oude klinkers kunnen gebeuren. 

Het mooiste is als de werkelijke dikte van de vroegere muur wordt getoond, compleet met de 

steunberen en pilasters. 

De fundering van de westelijke muur van de oude kerk en toren ligt onder het tegenwoordige 

plateau met moderne klinkerbestrating bij de toreningang. Als de contour hier aangebracht 

wordt zal het plateau opnieuw bestraat moeten worden. Overwogen kan worden om dan 

tegelijkertijd de moderne klinkers van het huidige plateau geheel te vervangen door gebruikte 

historische klinkers. 

historische dorpslantaarns 

Naast de kerktoren staan twee lantaarns die stammen uit de tijd dat de openbare 

straatverlichting in Zegveld bestond uit een achttal olielampen, die in de avond enkele uren 

brandden. In 1922 kwam er elektriciteit in het dorp en werden de oude lantaarns afgedankt. 

De helft van de lantaarns is bewaard gebleven, deze zijn rond 1990 weer te voorschijn 

gekomen. 

Aan de schoutenwoning tegenover de kerk is in 1990 weer de oorspronkelijk lantaarn 

opgehangen en bij de kerk zijn toen twee oude Zegveldse lantaarns geplaatst. 

De lamp aan de schoutenwoning heeft dit voorjaar door meerdere stormen veel schade 

opgelopen. Op dit moment wordt deze lamp op initiatief van het Dorpsplatform gerestaureerd. 

De gemeente trok hier zijn handen van af.  

De lantaarns bij de kerk zijn er ook niet best aan toe. Om de twee lampen bij de kerk te redden 

zal er ook een investering in tijd en geld gedaan moeten worden.  

Dit onderdeel staat in de kostenbegroting. 

zitbanken 

Om inwoners en passanten de gelegenheid te geven even bij de kerk te vertoeven zouden er 

twee zitbanken kunnen komen. 

Als bekend is waar het informatiebord komt zou in die omgeving een bank kunnen staan. Dat 

hoeft niet er pal naast te zijn, maar wel op een afstand dat men na het lezen van het 

informatiebord even kan zitten en uitrusten. 

Toegang naar de begraafplaats verbeteren 

Al enige tijd leeft de wens om de begraafplaats beter bereikbaar te maken. In de eerste plaats 

is dat nodig voor begrafenissen. Als gebruik wordt gemaakt van een rijdende baar verloopt dat 

nu uiterst moeizaam door het aanwezige grind rond de kerk. Een halfverhard toegangspad van 

de vereiste breedte zou een uitkomst zijn. Er zijn twee toegangen naar de begraafplaats, het 

gaat dus om twee toegangspaden.   

Ook voor rolstoelgebruikers wordt het gemakkelijker om via het verharde pad de 

begraafplaats te bereiken. Dit speelt tijdens begrafenissen, maar ook op andere momenten in 

de week als bezoekers naar het graf van overleden familieleden willen gaan. 

Voor het toegangspad kan gewerkt worden met honingraatmatten, ook wel grindplaten 

genoemd. Deze zijn er in allerlei typen en maten. Het plan is de toegangspaden even breed te 

maken als de toegangshekken naar de begraafplaats (ca. 2 meter). Het beste is de grindplaten 

tussen opsluitbanden te leggen. 



Van de zerken, die vorig jaar bij de kerkrestauratie onder de houten vloer zijn aangetroffen, 

zijn er nog over. De zerken zijn van circa 1700 en komen uit de in 1859 afgebroken oude 

kerk. Ongeveer 40 zerken zijn nog bruikbaar. Onderzocht moet worden of deze oude zerken 

als markeerstenen (stapstenen) in de twee paden naar de begraafplaats kunnen worden 

opgenomen. 

Het is historisch materiaal, en voor het dorp Zegveld een waardevol cultuurgoed. 

Tot slot 

Als de kerkwerf meer een verblijfsfunctie gaat krijgen is het belangrijk om het zicht op het 

oude dorp daarin te betrekken. Bij het plaatsen van een bank - vanaf hier is goed uitzicht 

nodig - en bij het planten van een boom - deze mag geen belemmering zijn in de blikrichting - 

moet hiermee rekening worden gehouden. 

Op andere plaatsen in de oude dorpskom zouden ook nog borden/bordjes met historische 

informatie kunnen komen. Dit is een wens vanuit de gemeente. Het Dorpsplatform wil hieraan 

meewerken, maar dan wel in een volgende fase. Dit onderwerp blijft daarom nu buiten deze 

aanvraag. 



Bijlage 3, kostenbegroting

Kostenbegroting verbetering buitenruimte rond Dorpskerk Zegveld

aantal prijs/eenh. bedrag

Kosten informatieborden: (incl. BTW)

plaatsen twee informatieborden

productie van 2 borden 2 stuks 800/st. 1.600

plaatsen/bevestigen 4 uur 50/uur 200

1.800

Kosten inrichten en openstellen terrein:

groene elementen veranderen/weghalen/toevoegen

aanschaf bomen 6 stuks 1200/st. 7.200

planten bomen (man + machine) 8 uur 100/uur 800

aanschaf heesters/hagen (wat wordt het plan?) 500

aanleggen hagen (man + machine) 5 uur 100/uur 500

9.000

contour van de oude kerk zichtbaar maken

aanschaf klinkers voor contour (oude gebruikte klinkers, 30 euro per m2) 25 m2 30/m2 750

aanschaf zand  8 m3 22/m3 176

uitzetten/uitgraven contour (in het grind en in plateau bij de toren) 4 uur 100/uur 400

aanbrengen contour dmv klinkers (in het grind en in plateau bij de toren) 24 uur 50/uur 1.200

herstraten plateau bij de toren (i.v.m. aanbrengen contour westmuur oude kerk) 24  uur 50/uur 1.200

aanschaf klinkers voor herstraten (oude gebruikte klinkers, 30 euro per m2) 200 m2 30/m2 6.000

afvoeren huidige bestrating (man + machine) 4 uur 100/uur 400

10.126

historische dorpslantaarns restaureren, 2 exemplaren

arbeid (vergoeding vrijwilligerswerk) 2 x 30 uur 8/uur 480

materialen verf  3 blikken verf (grondverf en 2 kleuren lakverf) 3 stuks 33 100

materialen solderen/kit/glas/koper schatting is 200 euro 200

780

zitbanken plaatsen

aanschaf banken 2 zitbanken 2 stuks 1000/st. 2.000

bezorgkosten of zelf ophalen 150 150

plaatsen bank 4 uur 50/uur 200

2.350

overige inrichtingskosten  ??????

…………… object 1 …………………………………….. PM

…………… object 2 ……………………………………………………………….. PM

0

Kosten verbetering toegang naar begraafplaats:

aanleggen twee paden dmv honingraatmatten

aanschaf honingraatmatten (grindplaten: 120 x 80cm, 9 euro per stuk) 2 x 27 m 1) 9/st. 1.008

aanschaf opsluitbanden (lengte: 1 strekkende meter per st.) 4 x 27 m 5/st. 540

aanschaf zand 4 m3 22/m3 88

uitgraven 1 uur 100/uur 100

leggen opsluitbanden en matten 6 uur 50/uur 300

2.036

oude zerken opnemen in de paden als markeerstenen

passend maken honingraatmatten (ivm combineren met zerken) 6 uur 50/uur 300

leggen van de zerken (40 stuks) 6 uur 2) 100/uur 600

900

Kosten archeologie

extra kosten boven restauratiebegroting ivm meerwerk archeoloog

meerwerk archeoloog Ex-situ 3) 11.362

extra advieswerk RAAP 485

minus sponsoring -1.548

10.299

Kosten behoud graven uit 17de /18de eeuw

extra kosten boven restauratiebegroting ivm meerwerk aanpassen betonconstructie

extra advieswerk constructeur 3) 3.347

extra wapening/heiwerk/grondwerk 15.793

minus sponsoring -11.408

7.732

Overig

advies en onvoorzien

adviezen 1.000

ontwerpen 500

onvoorzien 2.000

3.500

totaal 48.523

minus uren zelfwerkzaamheid:

groene elementen veranderen 1.300

contour oude kerk zichtbaar maken 2.800

plaatsen zitbanken 200

aanleggen halfverharde paden 400

oude zerken leggen 600

5.300

eindtotaal 43.223

1)  bij padbreedte à 2 m. zijn 56 platen per pad nodig

2) 20 zerken per pad

3) zie overzicht kerkbestuur nov. 2019
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