
Stad Gent restaureert kapel op de
Zuiderbegraafplaats

Stad Gent draagt zorg voor haar funerair erfgoed. Op de Zuiderbegraafplaats
startten begin juni restauratiewerken aan de waardevolle kapel Fournier-Peters.

Waardevol grafmonument

Elke jaar budgetteert Stad Gent de restauratie van een aantal grafmonumenten waar
geen concessie meer op rust. De Zuiderbegraafplaats is de oudste nog bestaande
begraafplaats op Gents grondgebied. Ze telt heel wat markante grafmonumenten,
waaronder ook de grafkapel Fournier-Peters. Het echtpaar Fournier-Peters behoorde in
de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw tot de gegoede burgerij van Gent. Edouard
Fournier was een Parijzenaar die zich in Gent vestigde en het beroep van ‘tandentrekker’
uitoefende. Dat ze er warmpjes in zaten, bewijst de grafkapel. Op de Zuiderbegraafplaats
is dergelijke kapel uniek. Om de kapel te behouden, besliste de Stad om de kapel onder
handen te nemen.

Restauratiewerken



De te dikke wortels van de begroeiing duwden de fundamentstenen aan de voorkant van
het de kapel weg. Bovendien is de kapel overgroeid door planten die bijkomende schade
hebben veroorzaakt. Op 29 mei startten volgende werken, waarbij zowel het interieur als
de buitenkant worden aangepakt:

Herstellen van de onderzijde
Opvoegen van de naden
Reinigen van de binnenkant van de kapel
Bescherming van het medaillon met glas-in-lood door beschermend glas
Stabiliseren van de kelder
De deur wordt vernieuwd en het glas wordt vervangen

De werken duren 100 werkdagen en kosten 15.000 euro.

We besteden deze legislatuur extra aandacht aan het behoud en herstel van
funerair erfgoed, ook op de kleinere begraafplaatsen. Jaarlijks maken we daarom
15.000 euro vrij voor de restauratie van monumentale graven en kapellen op die
begraafplaatsen. Voor deze restauraties werken we samen met opleidings- en
sociale tewerkstellingsprojecten, zoals Compaan. De kapel van de familie
Fournier-Peters is de vierde die we op deze manier aanpakken.

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand

Samenwerking met Compaan

Stad Gent werkt voor de renovatie van monumenten op begraafplaatsen sinds 2015
samen met Compaan. Personen die langdurig werkzoekend zijn, krijgen via Compaan 
de kans om, via het aanleren van een industrieel ambacht, zich opnieuw te integreren op
de arbeidsmarkt. Compaan renoveerde voor Stad Gent al graven op de begraafplaats
van Sint-Denijs-Westrem, Mendonk en Afsnee. Het nam het vroegere GOCA over.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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