Net voor het dak instort: gemeente start eindelijk met renovatie kapelletje
Niet-beschermd klein historisch erfgoed wordt geherwaardeerd
(Het Nieuwsblad – Fernand Goyens – 13 april 2017)

De kapel staat er al jarenlang verloederd bij. Foto: fg

Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem –
Het moest niet lang meer duren of er bleef niets meer over dan een hoopje stenen. Na jaren discussie en zorgen zijn
de restauratiewerken van de Spikdoornkapel eindelijk begonnen. De veldkapel is niet beschermd, maar de gemeente
heeft haar schouders gezet onder het project.
De zwaar vervallen Spikdoornkapel aan de zijstraatje van de Kapellekensweg in Meensel-Kiezegem wordt eindelijk
aangepakt. De restauratie is een 360° Erfgoedproject van de provincie Vlaams-Brabant, die niet-beschermd erfgoed
en het omringende landschap onder handen wil nemen.
De kapel zelf wordt opgeknapt en de groene zone errond wordt aangepakt. “In januari dit jaar gingen de
boomverzorgers aan de slag. Er ging een aantal hinderlijke en risicovolle bomen tegen de vlakte, de struiken werden
gesnoeid, de overhangende zomereik werden ingekort en het dode hout uit de vier lindes op de hoeken werd
verwijderd”, zegt Stefan Smets van het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH).
“Bij het snoeien van de grote bomen gebruikten de boomverzorgers een speciale snoeitechniek, namelijk de ‘fracture
pruning’ of ‘breuksnoei’. Die techniek wordt al geruime tijd toegepast in het Verenigd Koninkrijk, maar komt nu
overgewaaid naar Nederland en ons land. Daarbij worden de takken niet meer recht afgezaagd, maar laat men die
met speciale zaagsnedes afbreken, wat het opnieuw aangroeien van nieuwe takken zou bevorderen”, zegt Smets.
De aannemer is nu begonnen met de renovatie van de kapel zelf. Vooral het dak was in bijzonder slechte staat. Daar
moet dringend een nieuw dak op. Het huidige beschermende zeil veroorzaakte immers het afbrokkelen van de muren.
De bezetting van de binnen- en buitenmuren moet er volledig af. De muren zullen opnieuw ingevoegd worden met
kalkmortel en afgewerkt worden met een witte kaleilaag. Ten slotte moet de buitendeur hersteld worden en moeten
deur en beschermend traliewerk een nieuwe verflaag krijgen.
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Financiering door gemeente
In het najaar zal rond de site een gemengde haag worden aangeplant met haagbeuk, veldesdoorn en wilde liguster.
Een extensief maaibeheer onder de bomen zal een natuurlijk uitzicht creëren met bloeiende planten die allerhande
bijen moeten aantrekken, wat dan weer goed is voor de omliggende fruitgaarden.
De financiering gebeurt door de gemeente Tielt-Winge en de provincie Vlaams-Brabant. Het RLNH staat in voor de
praktische realisatie.

www.meensel-kiezegem.be hield de toestand mee in het oog; indien nodig werd de gemeente op de hoogte gebracht
van de veranderende toestand.. zie eigen foto’s in chronologische volgorde …

23 december 2013… de nok van het dak is beschadigd.

Op 9 oktober 2014 was Carl Dewever, zoon van mevrouw
Sebrechts - eigenares van deze kapel - op bezoek aan de
kapel. Dit samen met Agnes Van De Gaer, schepen van
patrimonium en Luc Daenen. Deze laatste ijverde ook om
deze kapel te redden van het verval.

De familie Dewever – Sebrechts ging akkoord om het
kapelleltje over te dragen aan de gemeente, zodat deze dan
ook kan instaan voor het onderhoud van dit erfgoed.
www.meensel-kiezegem.be hielp hier mee om de nodige
contacten met deze familie te leggen.

www.meensel-kiezegem.be 13 april 2014

Pagina 2

19 april 2015… een deel van het plafond viel naar beneden.

2 maart 2016 … afdekzeil is deels van het dak gewaaid.
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5 maart 2017… nog van dat …

25 maart 2017 … weer een deel van de dakpannen de grond op.

Dus … als alles goed verloopt zou de kapel vanaf 30 april gerestaureerd worden.
De kapel is ondertussen leeggemaakt : het altaar staat in het gemeentemagazijn en is in erbarmelijke staat ..
houtworm ...
Op de muur achter dit altaar zijn nog tekeningen te zien van vroegere muurschilderingen.
Het Onze Lieve Vrouwbeeld, de stolpen en dergelijke staan bij Paula Coosemans, Kiezegem.
De offerblok van de kapel is leeggemaakt, dit zal gebruikt worden nemen om missen te laten.
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