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Na 346 jaar een nieuwe stek
VERPLAATSING Kapel St. Anna ten Drieën in Wellerlooi met takelkraan verplaatst

Een bezoekje brengen aan
de kapel Sint Anna ten Drie-
ën was er eigenlijk niet
meer bij. Te gevaarlijk. Het
kleine gebouwtje is daarom
gisteren verhuisd.

door Eric Seuren

O oit lag de kapel Sint An-
na ten Drieën er idyl-
lisch bij. Fraai genes-
teld in het golvende

Maaslandschap vlakbij de oude
Rijksweg in Wellerlooi. Maar met
de jaren werd de provinciale weg
steeds maar weer opgehoogd en
verdween het kapelletje steeds
meer uit het zicht. Mensen die het
nog wisten te vinden, moesten ge-
vaarlijke capriolen uithalen om er
überhaupt nog bij in de buurt te ko-
men. Bij hevige regenval stond het
bedevaartshuisje ook meteen on-
der water.
Dat is nu eindelijk verleden tijd.
Eindelijk, want er werd al jaren ge-
sproken over een verplaatsing,
maar nooit was er het geld voor.
Tot voor kort, stichting Het Lim-
burgs Landschap, de eigenaar van
de kapel, kon gebruik maken van
een subsidie, mits de verplaatsing
voor 1 juli zou plaatsvinden.
En zo geschiedde gistermorgen.
Met een grote takelkraan werd de
kapel uit 1663 met fundering en al
omhoog getrokken en enkele tien-
tallen meters verplaatst. Hier staat
het gebouw aanzienlijk hoger (en
dus droger) en is de kapel ook weer
beter bereikbaar. Het gebied rond-

om krijgt op termijn ook nieuw
groen en verandert in een rustplek
voor voorbijgangers. De kapel
wordt ook onder handen geno-
men. Zo wordt er een nieuw smee-
dijzeren gevelkruis in het leien dak

geplaatst. De lokale stichting Krui-
sen en Kapellen bekijkt nog of er
een nieuwe op hout geschilderde
beeltenis van St. Anna ten Drieën
in het kapelletje komt.
En zo kan het dat Sint Anna na 346

jaar een nieuw pittoresk stekje
heeft.
Maar is dat wel zo? Recent is er een
oud document ontdekt, waaruit
mogelijk blijkt dat de kapel al eens
is verhuisd. Voor 1885 stond het

aan de Oude Baan in Well. „Of An-
na echt zo reislustig is, gaan we on-
derzoeken. Er moeten dan meer do-
cumenten zijn”, zegt Theo Simons,
voorzitter van de lokale stichting
Kruisen en Kapellen.
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