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CALVARIEKAPEL 쐌 IKL haalt begroeiing weg 쐌 Heemkundevereniging zamelt vijfduizend euro in voor opknapbeurt

Restauratie kapel komt in zicht
Heemkundevereniging
Houthem-St. Gerlach ijvert
al jaren voor restauratie van
de Calvariekapel in het
Houthemse Kloosterbos.
Herstel komt nu in zicht.
door Rob Cobben

J

arenlang was de Calvariekapel
op landgoed De Kluis langs de
Stevensweg in Houthem aan
het zicht onttrokken. Natuurelementen hadden daar vrij spel en
door wildgroei was het steile toegangspad naar de kapel nauwelijks
nog te vinden.
Maar sinds deze week is dat anders.
Medewerkers van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen hebben bomen en struiken verwijderd die het zicht op de
devotieplaats ontnamen. Woekerende braamstruiken, vlier en klimop hebben het veld moeten ruimen en de hellingpaden naar de kapel zijn in oude luister hersteld.
Op vijftien andere devotieplekken
in Zuid-Limburg - onder meer bij
de Isidoruskapel in Nuth en bij
wegkruisen in Melleschet, Harles
en Vaals - zal IKL soortgelijke werkzaamheden gaan uitvoeren. Veldkruisen en kapellen moeten zo
weer zichtbaar worden voor de omgeving.
Jos Lodewick, voorzitter van de
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, is in z’n nopjes
met het initiatief van het IKL. Zijn

De Calvariekapel in Houthem ligt na de schoonmaakactie van het IKL weer vol in het zicht.
vereniging ijvert al jaren voor restauratie van de Calvariekapel. Die
werd rond 1828 gesticht zodat gelovigen daar konden bidden en boete
doen.
Nu de omgeving van de kapel is opgeschoond, kan mogelijk snel worden begonnen met de restauratie,

zegt hij. Volgens Lodewick is de
Calvariekapel vooral voor oudere
inwoners van het dorp belangrijk:
„Vroeger trok de processie er
langs”.
De heemkundevereniging heeft de
afgelopen jaren druk overleg gevoerd met onder andere de stich-

ting Kruisen en Kapellen in Limburg en de Monumentenwacht
Limburg. Ook gaf ze certificaten uit
om geld bij elkaar te krijgen. Zo’n
vijfduizend euro is inmiddels ingezameld, zegt Lodewick. Niet genoeg voor een ingrijpende opknapbeurt, die zo’n tien mille gaat kos-
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ten. „Maar we hebben goede hoop
dat de Monumentenwacht dat resterende bedrag via Europese subsidies binnen kan halen. Als dat lukt
kan komend voorjaar begonnen
worden met de restauratie”, aldus
Lodewick.
www.houthem.info

