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MONUMENT Bouwloge wil dit jaar starten met restauratie van kapel bij Sankt Ludwig

Afbladderende muren (rechts); buitenaanzicht grafkapel (linksboven), leden Bouwloge bekijken interieur (linksonder).
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Grafkapel krijgt opknapbeurt
De rijksmonumentale grafkapel en de begraafplaats bij
het vroegere klooster Sankt
Ludwig in Vlodrop krijgen
binnenkort een opknapbeurt.

zeggen Ger Schmitz en Teun Dorrepaal, bestuursleden van de Bouwloge in Roermond.
Zij hebben samen met Ger Hendriks van Staatsbosbeheer, de eigenaresse van de kapel en de naastgelegen begraafplaats het initiatief genomen voor de restauratie. De kosten van de opknapbeurt worden ge-

door onze verslaggever

‘Bereikbaarheid van kapel moet
daarnaast ook worden verbeterd’

Z

e hopen over een paar
maanden een begin te
kunnen maken met de
restauratie van de in
1909 gebouwde grafkapel die op
een steenworp afstand ligt van het
vroegere klooster Sankt Ludwig.
„Als we niet snel iets ondernemen,
staat de kapel erover een paar jaar
niet meer. De dakgoten zijn zo lek
als een mandje en ook het leiendak
is dringend aan vervanging toe”,

schat op 220.000 euro. Het merendeel van dat geld is alleen al nodig
voor herstel van de neogotische kapel. Het meeste geld gaat zitten in
het nieuwe leien dak. Daarnaast
kost ook het herstel van de decoratieve muurschilderingen binnen in
de kapel een hoop geld.
„Behalve de kapel willen we ook

de begraafplaats in oude staat herstellen. Dat wil zeggen dat we alle
graven en grafkruisen gaan opknappen. Verder willen we het grote
kruisbeeld van een corpus voorzien. De kosten daarvan moeten
we nog in beeld brengen”, zegt Ger
Schmitz. Op de begraafplaats liggen paters Franciscanen begraven

die in Sankt Ludwig hebben gewoond en gewerkt. In twee verzamelgraven liggen verder stoffelijke
resten van paters die in Harreveld,
de vroegere standplaats van de
Franciscanen, zijn overleden. Verder liggen er bewoners van Vlodrop-Station begraven.
Schmitz: „Het initiatief voor de restauratie wordt behalve door Staats-

bosbeheer ook gesteund door de gemeente Roerdalen. De aanvraag
voor de subsidie is al ingediend bij
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Het wachten is op de toekenning. Zodra die er is, gaan we
van start.” „Als de werkzaamheden
klaar zijn, willen we de grafkapel
en het kerkhof permanent openstellen voor bezoekers. We zoeken nog
een manier om dat te verwezenlijken. Eigenlijk hebben we vrijwilligers nodig die ons daarbij helpen”,
zegt Ger Hendriks, opzichter van
Staatsbosbeheer in nationaal park
De Meinweg.
De bereikbaarheid van de kapel
moet daarnaast ook worden verbeterd, vinden de initiatiefnemers.
Schmitz: „Op dit moment is de kapel heel moeilijk te bereiken. Het
lukt alleen via de blauwe wandelroute vanaf de parkeerplaats bij Vlodrop-Station. In de toekomst willen we dat verbeteren. Het moet gemakkelijker worden.”

