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HERSTELLING GERAAMD OP 15.000 EURO, OOK OMGEVING WORDT AANGEPAKT.
Spikdoornkapel wordt eindelijk gerestaureerd

De Spikdoornkapel is er slecht aan toe. - Foto Kristien Bollen
Het ziet er naar uit dat de redding voor de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Spikdoorn aan de Kapellekensweg in
Meensel-Kiezegem nabij is. De gemeente diende een aanvraag "360° erfgoed-project" in. Hiervoor geeft de provincie
subsidies voor renovaties van gebouwen die niet geklasseerd, maar wel de moeite waard zijn.
Aan de kapel, die in de geveltop gedateerd is op 1655, is een legende verbonden die sterk doet denken aan de
ontstaansgeschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De herder van het Hof van Kiezegem hoedde
gewoonlijk zijn kudde niet ver van de plaats "Spikdoorn". Op zekere dag vond hij daar te midden van de spikdoorn (of
meidoorn, red.) een klein Mariabeeld. Hij nam het mee naar huis, maar de volgende dag lag het weer op haar oude
plaats onder de Spikdoorn. Vervolgens werd er een kapel opgericht en nu is het plaatsje uitgegroeid tot een
bedevaartsoord waar men de H. Maagd aanroept tegen de koorts. Er zouden al wonderbare genezingen zijn gebeurd.
De kapel ligt op een beboomd perceel te midden van akkers en velden met fruitbomen.
Interessant bevonden
In februari vorig jaar werd de gemeente eigenaar van dit stuk van 4 are, en na schenking van de eigenaars, ook van
de kapel. Nu hoopt de gemeente eindelijk met de restauratie te kunnen starten. Bij een eerste inschatting van
Monumentenwacht werd de Spikdoornkapel en haar omgeving zeer interessant bevonden. Binnen een tweetal weken
zal nog een inspectie plaatsvinden waarbij de verschillende partijen de aanvraag voor erkenning van waardevol
historisch erfgoed verder bespreken.
Er erg aan toe
De kapel is er echt wel erg aan toe; het dak en het gebinte zijn dringend aan vervanging toe. Een zeil houdt voorlopig
het meeste hemelwater buiten. De bezetting van de muren zou moeten verwijderd worden, want de vochtproblemen
zijn bijna niet meer te overzien. Hiervoor worden de kosten geraamd op zo'n 15.000 euro, waarvan de provincie 70
procent en de gemeente 30 procent voor hun rekening zouden nemen.
Dit is enkel voor het gebouw. De directe omgeving (de tuin) zou eveneens aangepakt worden door onder meer de
controle van enkele grote bomen en een onderhoudssnoei. Enkele bomen zouden gekapt moeten worden zoals de
Amerikaanse vogelkers en eventueel risicovolle exemplaren. De betonnen omheining vervangen door een haag zou
het geheel bovendien beter doen passen in het landschap. De beplanting en onderhoud ervan zou nadien in handen
gegeven worden van IGO-Leuven.
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