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‘We doen geen concessies’

MONUMENT Bouwloge start met restauratie grafkapel Sankt Ludwig

door Bert Hammes

M

De restauratie van de oude
kapel bij de begraafplaats bij
St. Ludwig is in volle gang.
Het is de bedoeling dat de
kapel in het najaar van 2012
voor het publiek opengaat.

M et een vertraging van
dik een half jaar is de
restauratie van de in
1909 gebouwde grafka-

pel bij de begraafplaats van Vlo-
drop-Station en klooster Sankt

Ludwig gestart. De vertraging werd
vooral veroorzaakt door het trager
beschikbaar komen van de benodig-
de centen voor het project, legt be-
stuurslid Ger Schmitz van de
Bouwloge uit. Zij nam het initiatief
voor de restauratie. „We doen geen
concessies omdat toevallig nog niet
al het geld er is. De kwaliteit staat
bij ons bovenaan. We willen de ka-
pel in alle luister herstellen”, zegt
hij. De eerste fase van de restaura-
tie is van start gegaan. Die fase om-
vat het volledig herstel van het dak.
Houtwerk, goten en leien worden
compleet vernieuwd. Ook al het
houtwerk krijgt een schilderbeurt.
Kosten 70 mille. Het project is een
leerproject. Het wordt uitgevoerd

in samenwerking met Westrom in
Roermond. Schmitz: „We zijn blij
dat de eerste fase kan beginnen. Als
we niets zouden doen, zou het ge-
bouw verloren gaan. Door de jaren-
lange lekkages is veel schade ont-
staan.”
Fase twee, kosten 70 mille, begint
vóór de zomer. Dan wordt het stuc-
werk vernieuwd en krijgen de
muurschilderingen een opknap-
beurt. Ook de graven op de begraaf-
plaats worden hersteld, evenals de
toegangspoorten naar de begraaf-
plaats. De eerste toezeggingen voor
subsidies van de tweede fase zijn al
binnen. Via de Europese regeling
kruisen en kapellen is een geldbe-
drag te verwachten.
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