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Gemeente: Weststellingwerf
Plaats:
Nijeholtwolde
Adres:
Weerdijk 10

Oorspr. functie: begraafplaats
Huidige functie: begraafplaats
MIP-code:
FR-WES-49

Kadaster: WVG J 458

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier
te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.
begrippenkader

relevant specifiek

toelichting

Situatieve ruimtelijke beeldwaarde
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld
waarde van het object in een groter geheel / ensemble
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving

■
■
■
■

aan de doorgaande weg gelegen. Aan einde van voormalig kerkpad gelegen
de klokkenstoel met luidklok op de begraafplaats. (rijksmonument)
ensemble waarde in relatie met meer gelijksoortige
beeldbepalend in omgeving door ligging, cultuurhistorische en symbolische waarde

■

klassiek opgezette begraafplaats met rechte lijnen

■
■

in verhouding tot het formaat van dorpsbegraafplaatsen, niet veel uitgebreid
klassieke begraafplaats met beukehaag en padenstructuur

■

met toegang aan de publieke route, zodoende duidelijk zichtbaar

■

alle stenen hebben om en nabij gelijke maatvoering, klassieke stenen

karakteristiek materiaal / -toepassing
typerende kleurtoon / kleurtoepassing
karakteristieke detaillering / ornamenten

■

hardstenen stenen met ingefreesde teksten en figuren

■

betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid

■

herdenkingstenen hebben regelmatig symbolische afbeeldingen, als het anker,
schip, de duif met de lauwerkrans, etc
authentieke stenen en inrichting

■

in de oorspronkelijke structuur van Nijeholtwolde, net aan de rand van het dorp

Architectonische beeldwaarde
hoofdvorm: massa- of volumewerking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang
specifieke kenmerken in de vormbehandeling
aanzichten

betekenis van de gerichtheid
specifieke eigenschappen van de geleding
gehalte van de gevelcompositie
opmaak

Cultuurhistorische en monumentale waarde
historisch stedenbouwkundige context
typerende kunsthistorische stroming of stijl
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische waarden
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object

■

■

als plaatsbepaling van kerkhof en de klokkenstoel, cultuurhistorische waarden
authentieke indeling

■

symboliek en cultuurhistorische waarde

Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling
representant architect / architectonisch oeuvre
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit

■
x1

x2

herinnering aan de bewoners van het dorp, de families
TOTAALSCORE:
18

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: oorsprong ca. 1870 / divers
Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:
Datum opname: oktober 2009 / maart 2010

de klokkenstoel is in 1967 ingeschreven als rijksmonument. In 1982 is de klokkenstoel vernieuwd.
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Redengevende omschrijving:
Op de begraafplaats aan de Weerdijk is een
klokkenstoel geplaatst die door de Rijksdienst
voor het cultureel erfgoed in 1967 is opgenomen
als rijksmonument. De klokkenstoel is in 1982
vernieuwd. In de rijksmonumenten omschrijving is
ook de begraafplaats genoemd, maar enkel ter
plaatsbepaling van de klokkenstoel en niet
beschermenswaardig.
Dit is jammer, want de ensemble waarde van de
klokkenstoel met de begraafplaats is
onlosmakelijk met elkaar verbonden en als geheel
waardevol. Niet alleen wegens de ensemble
waarde, maar ook wegens de ligging en de
cultuurhistorische, religieuze en symbolische
waarde is de begraafplaats een beeldbepalend
object in de omgeving.
Het is een klassiek opgezette begraafplaats. Te
bereiken door een hek en verdeeld in rijen
grafstenen, links en rechts van de doorgaande
wandelroute over het kerkhof. Rondom het
kerkhof is een beukenhaag aanwezig.
Door de jaren heen is het kerkhof niet veel
gegroeid, daardoor zijn veel van de authentieke
stenen bewaard gebleven en niet geruimd om
ruimte te maken voor nieuwe stenen.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en
onderhoud:
Bouwkundige staat van het kerkhof is voldoende.
Motivatie:
Het kerkhof is van algemeen belang als
gemeentelijk monument door:
•
de cultuurhistorische, religieuze en symbolische
waarde;
•
de ensemble waarde met de klokkenstoel
(rijksmonument) en het oude kerkpad richting het
noordwesten;
•
de opvallende ligging langs de Weerdijk /
situering, verbonden met de geschiedenis en
ontwikkeling van de streek ;
•
en de architectonische gaafheid van de inrichting
en structuur van het kerk;
situatie 1980
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