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Complexnaam
Kruiswegpark
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

491714, 491720, 491726

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Cadier en Keer

Eijsden-Margraten

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Rijksweg 15, 6267 AC Cadier en Keer
Complexomschrijving
Inleiding: Rond 1892 tegen de helling van de Keerderberg in Cadier en Keer aangelegd KRUISWEGPARK. Het geheel
bestaat uit een ovaalvormige parkachtige tuin met hierin veertien kruiswegstaties. In de oostelijke hoek van het
parkje ligt een Lourdesgrot met in de onmiddellijke omgeving een kapel. Omschrijving: Het ovaalvormige parkje
bestaat uit gazons en boomgroepen met hierin een padenpatroon waarlangs de kruiswegstaties zijn gesitueerd. De
beplanting bestaat o.a. uit populieren, beuken en eiken. De veertien zeszijdige kruiswegstaties zijn opgetrokken in
mergel en hebben kantelen. De Lourdesgrot wordt geflankeerd door een preekstoelachtig object en een
opslaggebouwtje. De nabij gelegen kapel is gebouwd in een traditioneel-ambachtelijke stijl. Aan de noordzijde wordt
het park deels afgesloten door een doorlopende lage muur met hiertegen een lange zitbank. Het geheel is eveneens
in mergelblokken uitgevoerd. Waardering: Het kruiswegpark bezit grote cultuurhistorische waarde als bijzondere
uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Diverse objecten in het park bezitten architectuurhistorische waarde
o.a. de veertien kruiswegstaties, deze zijn van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, vanwege
het toegepaste materiaal en de ornamentiek. Het kruiswegpark bezit ensemblewaarde vanwege de markante
situering tegen de helling van de Keerderberg en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit deel
van de kern Cadier en Keer. Het kruiswegpark is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische
gaafheid van de diverse objecten en de hoogwaardige architectonische kwaliteit van o.a. de parkaanleg en de
kruiswegstaties. Het kruiswegpark is eveneens van algemeen belang wegens de zeldzaamheid zowel typologisch als
functioneel.
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Inleiding
In ca. 1892 gebouwde LOURDESGROT in oostelijke hoek van het kruiswegpark.
Omschrijving
De vrijstaande Lourdesgrot heeft een grillige plattegrondsvorm en is opgetrokken uit mergel. De grot heeft een
grillig vormgegeven toegang en enkele nissen. In een van deze nissen bevindt zich een Mariabeeld. In de grot staat
een altaartafel. De grot wordt afgesloten met een smeedijzeren hekwerk. Rechts voor de grot bevindt zich een
preekstoelachtig object uitgevoerd in mergel en voorzien van een kruis. Aan de linkerzijde van de grot bevindt zich
een opslaggebouwtje in een bouwlaag eveneens in mergel en met een plat dak.
Waardering
De Lourdesgrot bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en
typologische ontwikkeling. De Lourdesgrot bezit architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere
materiaalgebruik. Ensemblewaarde ontleent dit object aan de situering als essentieel onderdeel van het
kruiswegpark en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit deel van de Cadier en Keer. De
Lourdesgrot is tenslotte van algemeen belang wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.
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Inleiding
Veertien KRUISWEGSTATIES rond 1892 gebouwd in het kruiswegpark tegen de helling van de Keerderberg.
Omschrijving
Veertien vrijstaande kruiswegstaties in de vorm van zeszijdige kapellen in een torenachtige vorm met kantelen, en
voorzien van een plat dak. De kapellen zijn gebouwd in mergel en voorzien van een smeedijzeren hekwerk, dit
dateert uit 1947 en vormde de vervanging van houten deuren. Aan de onderzijde van de kantelen boogfriezen.
Enkele smalle rechthoekige venstertjes. Aan de bovenzijde van de rechthoekige ingang een decoratief ornament in
kruisvorm. Elke kapel bevat een relief voorstellende een van de veertien gebeurtenissen uit het Lijdensverhaal.
Waardering
De veertien kruiswegstaties zijn van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele,
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geestelijke en typologische ontwikkeling. De kruiswegstaties bezitten architectuurhistorische waarde vanwege het
bijzonder belang van de staties voor de geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische
kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. De kruiswegstaties ontlenen
ensemblewaarde aan hun situering als essentieel onderdeel van het kruiswegpark dat cultuurhistorisch, en
architectuurhistorisch van nationaal belang is, en tevens van bijzondere betekenis is voor het aanzien van de
gemeente. De kruiswegstaties zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en
interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid.
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Inleiding
In een hoek van het kruiswegpark gesitueerde BIDKAPEL. De bidkapel werd rond 1892 gebouwd.
Omschrijving
Vrijstaande bidkapel met een rechthoekige plattegrond, in een bouwlaag en met een zadeldak met leien in
Maasdekking. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en mergel. Rondboogvormige houten deur.
Rondboogvormige glas in lood vensters. Frontgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rondboogvormige nis
en bekroond met een kruis. Decoraties in mergel op de hoeken van het gebouw, rond de vensters en de deur en
onder de daklijst. In de zijgevels metseltechnieken met gele baksteen. Van het INTERIEUR is onder meer van belang
de houten lambrizering en het houten tongewelf.
Waardering
De bidkapel in het kruiswegpark van Cadier en Keer is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van
een geestelijke en typologische ontwikkeling. De bidkapel bezit streekgebonden architectuurhistorische waarde en is
van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik. De bidkapel bezit ensemblewaarde wegens de situering in het
kruiswegpark en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van Cadier en Keer. De bidkapel is tenslotte
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van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de typologische en functionele
zeldzaamheid.
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