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Beleidplan	  Kruisen	  en	  Kapellen	  2015	  –	  2020	  
	  
De	  stichting	  Kruisen	  en	  Kapellen	  in	  Limburg	  vierde	  in	  2014	  haar	  60-‐jarig	  bestaan.	  In	  de	  
loop	  van	  dat	  jaar	  is	  op	  gepaste	  wijze	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  jubileum.	  Hoewel	  er	  geen	  
grote	  feestelijkheden	  gepland	  waren,	  zoals	  bij	  het	  gouden	  jubileum	  in	  2004,	  was	  het	  
jubileum	  wel	  een	  goede	  aanleiding	  om	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  stichting	  na	  te	  denken,	  
enkele	  nieuwe	  beleidslijnen	  uit	  te	  zetten	  en	  enkele	  al	  langer	  lopende	  ontwikkelingen	  te	  
bestendigen.	  	  
	  
Dit	  beleidsplan	  2015-‐2020	  is	  bedoeld	  om	  de	  richting	  voor	  de	  komende	  jaren	  aan	  te	  
geven.	  Niet	  meer	  en	  ook	  niet	  minder.	  We	  leggen	  hierin	  vast	  welke	  uitgangspunten	  we	  
belangrijk	  vinden	  en	  welke	  nieuwe	  ontwikkelingen	  we	  de	  komende	  jaren	  in	  gang	  willen	  
zetten.	  	  
	  
Om	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  flexibiliteit	  te	  behouden,	  bestrijkt	  dit	  beleidsplan	  een	  periode	  
van	  vijf	  jaar.	  Dit	  is	  een	  overzichtelijke	  periode,	  die	  lang	  genoeg	  is	  om	  enkele	  nieuwe	  
aanzetten	  te	  doen	  en	  kort	  genoeg	  om	  bij	  te	  sturen	  indien	  dit	  nodig	  wordt	  geacht.	  	  
	  
Belangrijk	  is	  dat	  we	  met	  dit	  beleidsplan	  de	  ambitie	  uitspreken	  om	  de	  komende	  jaren	  
verder	  te	  groeien,	  zowel	  in	  kwantiteit	  als	  kwaliteit.	  Wat	  kwantiteit	  betreft,	  willen	  we	  
graag	  ons	  netwerk	  uitbreiden	  van	  mensen	  die	  zich	  met	  kruisen	  en	  kapellen	  in	  Limburg	  
bezighouden.	  Wat	  kwantiteit	  betreft,	  bevorderen	  we	  graag	  het	  ontstaan	  van	  goede	  
lokale	  werkgroepen,	  kwalitatief	  goed	  onderhoud	  van	  de	  objecten	  en	  goede	  verspreiding	  
van	  de	  verhalen/geschiedenis/boodschap	  rond	  de	  objecten.	  
	  
De	  ambitie	  voor	  de	  komende	  jaren	  vertalen	  we	  in	  vier	  punten.	  Je	  zou	  het	  de	  vier	  
uiteinden	  van	  een	  kruis	  kunnen	  noemen.	  Aan	  de	  basis	  van	  de	  verticale	  balk	  staat	  het	  
belangrijke	  onderwerp	  van	  ‘Behoud	  en	  beheer’.	  Als	  we	  de	  balk	  naar	  boven	  volgen,	  
komen	  we	  uit	  bij	  het	  punt	  ‘Versterking	  van	  de	  netwerkstructuur’.	  Op	  de	  dwarsbalk	  gaan	  
we	  de	  breedte	  in,	  met	  aan	  een	  kant	  ‘Vegroten	  en	  verspreiden	  kennis	  en	  informatie’	  en	  
aan	  het	  andere	  uiteinde	  van	  de	  dwarsbalk	  het	  overdragen	  van	  die	  kennis,	  het	  liefst	  aan	  
een	  nieuwe	  (jongere)	  doelgroep.	  	  
	  
	  

Versterking	  netwerk	  
	  
	  
	  
	  

Kennis	  en	  informatie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Overdragen	  kennis/	  
boodschap	  aan	  nieuwe	  	  
(jongere)	  doelgroep	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Behoud	  en	  beheer	  
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1. Behoud	  en	  beheer	  
	  
De	  stichting	  spant	  zich	  in	  voor	  een	  goed	  onderhoud	  van	  de	  ongeveer	  3.000	  
kruisen,	  kapellen	  en	  andere	  objecten	  (beelden,	  Lourdesgrotten)	  in	  Limburg.	  	  
De	  stichting	  is	  zelf	  geen	  eigenaar	  van	  de	  objecten,	  maar	  probeert	  eigenaars	  en	  
lokale	  werkgroepen	  te	  stimuleren	  en	  te	  ondersteunen	  om	  het	  klein	  religieus	  
erfgoed	  goed	  te	  onderhouden	  en	  te	  beheren.	  	  
	  
Ondersteunen	  lokale	  werkgroepen/eigenaars	  
Hiertoe	  onderhoudt	  de	  stichting	  goede	  contacten	  met	  lokale	  werkgroepen	  en	  
eigenaars	  en	  probeert	  hen	  waar	  mogelijk	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  behoud	  en	  
beheer	  van	  de	  objecten.	  Dit	  gebeurt	  gedecentraliseerd.	  Limburg	  is	  verdeeld	  in	  
diverse	  regio’s.	  De	  leden	  van	  het	  Algemeen	  Bestuur	  van	  de	  stichting	  fungeren	  als	  
coördinator/contactpersoon	  voor	  een	  bepaalde	  regio.	  Zij	  inventariseren	  de	  
kruisen	  en	  kapellen	  in	  hun	  regio,	  onderhouden	  contacten	  met	  de	  
eigenaren/werkgroepen,	  signaleren	  eventuele	  mankementen	  en	  proberen	  waar	  
mogelijk	  een	  goed	  onderhoud	  te	  stimuleren	  of	  voeren	  dit	  eventueel	  zelf	  mee	  uit.	  
Ook	  adviseren	  ze	  in	  voorkomende	  gevallen	  over	  nieuw-‐	  en	  herbouw	  of	  
herplaatsing.	  Waar	  mogelijk	  letten	  de	  contactpersonen	  ook	  op	  ontwikkelingen	  in	  
de	  directe	  omgeving	  die	  van	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  het	  religieus	  erfgoed	  en	  
anticiperen	  daarop.	  
	  
Contacten	  met	  gemeentes	  	  
De	  bestuursleden	  onderhouden	  in	  hun	  regio	  de	  contacten	  met	  de	  gemeentes	  en	  
de	  Monumentenwacht	  Limburg	  over	  eventuele	  (financiële	  of	  materiële)	  
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ondersteuning	  bij	  het	  onderhoud.	  Waar	  nodig	  zullen	  zij	  gemeentes	  opmerkzaam	  
maken	  op	  objecten	  die	  op	  gemeentegrond	  staan	  en	  afspraken	  maken	  over	  het	  
beheer	  in	  het	  kader	  van	  het	  gemeentelijk	  onderhoudsplan.	  	  	  	  

	  
Voortzetten	  Interreggedachte	  
Tijdens	  het	  Interregproject	  ‘Innovatie’	  rond	  Klein-‐Religieus	  erfgoed	  is	  de	  
gedachte	  ontstaan	  om	  een	  intensievere	  samenwerking	  tot	  stand	  te	  brengen	  
tussen	  de	  lokale	  werkgroepen/eigenaars	  en	  de	  gemeentes/overheden.	  Gedacht	  
kan	  worden	  aan	  het	  model	  waarbij	  lokale	  vrijwilligers	  de	  objecten	  onderhouden	  
en	  de	  gemeente	  ofwel	  de	  kosten	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  voor	  haar	  rekening	  neemt,	  
dan	  wel	  de	  materialen	  om	  niet	  ter	  beschikking	  stelt.	  Mogelijk	  zou	  dit	  kunnen	  
resulteren	  in	  een	  vaste	  afspraak	  voor	  een	  jaarlijkse	  bijdrage	  per	  object.	  De	  
stichting	  streeft	  hierbij	  naar	  voortzetting	  van	  de	  goede	  samenwerking	  met	  de	  
Monumentenwacht	  Limburg.	  

	  
Deskundigheidsbevordering	  
De	  stichting	  spant	  zich	  in	  om	  aan	  deskundigheidsbevordering	  te	  doen.	  
Bijvoorbeeld	  door	  cursussen	  of	  instructiebijeenkomsten	  te	  organiseren	  over	  
onderhoud,	  beveiliging,	  soorten	  objecten,	  delen	  van	  informatie	  over	  
kruisen/kapellen,	  etc.	  De	  stichting	  is	  ook	  altijd	  bereid	  om	  advies	  hierover	  te	  
geven	  of	  naar	  deskundige	  adviseurs	  door	  te	  verwijzen.	  
	  
Generen	  financiële	  mogelijkheden	  
Vanuit	  het	  bestuur	  als	  geheel	  of	  de	  afzonderlijke	  regiovertegenwoordigers	  
worden	  ook	  wegen	  gezocht	  om	  financiële	  middelen	  voor	  het	  onderhoud	  en	  
beheer	  te	  genereren.	  Het	  ligt	  voor	  de	  hand	  dat	  het	  DB	  zich	  meer	  richt	  op	  
provinciale,	  landelijke	  en	  Europese	  overheden	  en	  dat	  afzonderlijke	  bestuursleden	  
vooral	  bekijken	  of	  er	  lokaal	  middelen	  geworven	  kunnen	  worden,	  althans	  ze	  
onderhouden	  de	  contacten	  hierover.	  

	  
	   Erkenning	  erfgoed	  

De	  stichting	  streeft	  ernaar	  om	  het	  collectief	  van	  kruisen	  en	  kapellen	  in	  Limburg	  
erkend	  te	  krijgen	  als	  UNESCO-‐erfgoed	  of	  een	  andere	  mogelijke	  erfgoedstatus.	  
	  
	  

Actiepunten:	  
1. Streven	  naar	  goed	  onderhoud	  en	  beheer	  
2. Ondersteunen	  van	  lokale	  werkgroepen	  hierbij	  	  
3. Contact	  met	  gemeentes/eigenaars	  over	  onderhoud	  (subsidies	  en	  actie	  gemeente)	  
4. Voortzetten	  Interreggedachte	  (Monumentenwacht)	  
5. Deskundigheidsbevordering	  
6. Genereren	  van	  financiële	  mogelijkheden	  
7. Streven	  naar	  erkenning	  als	  monument	  of	  UNESCO-‐erfgoed	  
8. Onderzoeken	  mogelijkheden	  tot	  centrale	  verzekering	  objecten	  

	  



	   5	  

	  
2. Versterking	  netwerk	  
	  
Om	  tot	  een	  versterking	  van	  het	  netwerk	  te	  komen,	  streeft	  de	  stichting	  ernaar	  
haar	  functie	  als	  koepel	  van	  lokale	  werkgroepen	  en	  stichtingen	  in	  Limburg	  verder	  
uit	  te	  breiden.	  De	  bestaande	  contacten	  met	  lokale	  groepen	  worden	  gekoesterd	  en	  
waar	  nodig	  geïntensiveerd.	  	  
	  
Uitbreiding	  van	  aangesloten	  groepen	  
Gestreefd	  wordt	  om	  in	  contact	  te	  komen	  met	  álle	  werkgroepen,	  stichtingen	  en	  
eigenaars	  van	  kruisen	  en	  kapellen,	  maar	  ook	  met	  organisaties	  die	  zich	  met	  de	  
geschiedschrijving	  of	  meer	  toeristische	  activiteiten	  (zoals	  uitzetten	  van	  wandel-‐	  
en	  fietsroutes)	  bezighouden.	  Het	  bestaande	  adressenbestand	  wordt	  verder	  
uitgebreid	  en	  alle	  groepen	  worden	  nog	  beter	  geïnformeerd	  over	  activiteiten	  van	  
de	  stichting.	  Hierbij	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  het	  verschil	  tussen	  stedelijke	  
gebieden	  en	  meer	  plattelandsregio’s.	  Op	  termijn	  moet	  zo	  een	  overzicht	  ontstaan	  
van	  alle	  groepen	  in	  Limburg	  en	  de	  eventuele	  witte	  vlekken.	  
	  
Contact	  met	  parochies/kerk	  
De	  bestuursleden	  onderhouden	  rechtstreeks	  of	  via	  de	  werkgroepen	  ook	  contact	  
met	  de	  lokale	  parochies/dekenaten	  over	  de	  functie	  van	  de	  kruisen/kapellen	  in	  
het	  plaatselijke	  kerkelijke	  leven.	  Vanuit	  het	  DB	  worden	  de	  contacten	  met	  het	  
bisdom	  onderhouden.	  
	  
Grensoverschrijdend	  netwerk	  
Momenteel	  bestaan	  er	  nauwelijks	  contacten	  met	  beheerders	  van	  klein-‐religieus	  
erfgoed	  buiten	  Limburg.	  Vanuit	  het	  DB	  wordt	  de	  komende	  jaren	  onderzocht	  in	  
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welke	  regio’s	  vergelijkbare	  organisaties	  als	  de	  onze	  bestaan	  en	  wordt	  geprobeerd	  
contacten	  met	  hen	  aan	  te	  knopen.	  Dit	  geldt	  zowel	  nationaal	  als	  
grensoverschrijdend.	  

	  
	  
Actiepunten	  

1.	  Versterken	  koepelfunctie	  door	  intensiever	  contact	  met	  lokale	  groepen	  
2.	  Uitbreiden	  van	  aangesloten	  lokale	  groepen	  
3.	  Uitwerken	  overzicht	  groepen/witte	  vlekken	  
4.	  Contact	  met	  parochies/kerk	  
5.	  Grensoverschrijdend	  netwerk	  
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3. Kennis	  en	  informatie	  	  
	  
De	  derde	  pijler	  van	  het	  beleid	  wordt	  gevormd	  door	  kennis	  en	  informatie.	  De	  
stichting	  wil	  graag	  de	  centrale	  plek	  zijn	  waar	  informatie	  over	  alle	  kruisen	  en	  
kapellen	  in	  Limburg	  te	  vinden	  is.	  Hiertoe	  beschikt	  de	  stichting	  over	  een	  
uitgebreid	  archief,	  dat	  zeer	  goed	  bijgehouden	  en	  aangevuld	  wordt.	  Waar	  mogelijk	  
en	  noodzakelijk	  wordt	  dit	  archief	  verder	  uitgebouwd.	  Ook	  wordt	  onderzocht	  in	  
hoeverre	  connecties	  met	  andere	  (kerkelijke)	  archieven	  kunnen	  worden	  gelegd.	  
	  
Uitbreiden	  database	  
In	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  Monumentenwacht	  Limburg	  en	  mogelijke	  
andere	  partners	  wordt	  gestreefd	  om	  een	  zo	  volledig	  mogelijke	  database	  op	  te	  
bouwen	  van	  alle	  objecten	  in	  Limburg,	  in	  combinatie	  met	  een	  goede	  documentatie	  
(zie	  archief)	  van	  deze	  objecten.	  In	  de	  basis	  bestaat	  deze	  database	  al,	  maar	  de	  
inhoud	  ervan	  kan	  verbeterd	  en	  preciezer	  omschreven	  worden.	  	  	  
	  
Ontsluiten	  archief	  
Zoals	  gezegd	  beschikt	  de	  stichting	  al	  over	  een	  groot	  archief.	  Het	  is	  momenteel	  
voor	  buitenstaanders	  echter	  omslachtig	  om	  kennis	  te	  nemen	  van	  de	  informatie	  
uit	  het	  archief.	  De	  komende	  jaren	  wordt	  gezocht	  naar	  mogelijkheden	  om	  het	  
archief	  (digitaal)	  beter	  te	  ontsluiten.	  
	  
Nieuwsbrief	  
De	  stichting	  geeft	  al	  vele	  jaren	  een	  nieuwsbrief	  uit.	  Van	  een	  gestencild	  blaadje	  
heeft	  deze	  nieuwsbrief	  zich	  ontwikkeld	  tot	  een	  volwaardig	  periodiek.	  De	  
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komende	  jaren	  zal	  het	  blad	  nog	  verder	  verbeterd	  worden.	  Ook	  wordt	  bekeken	  op	  
welke	  wijze	  het	  abonneebestand	  verder	  uitgebreid	  kan	  worden.	  	  
	  
Website	  
Sinds	  2013	  beschikt	  de	  stichting	  over	  een	  nieuwe	  website.	  Deze	  zal	  de	  komende	  
jaren	  verder	  ingevuld	  worden.	  Met	  name	  de	  onderdelen	  actualiteit/nieuws	  en	  de	  
relatie	  naar	  de	  database	  moeten	  verder	  ontwikkeld	  worden.	  Mogelijk	  kan	  vanuit	  
de	  website	  ook	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  worden	  uitgegeven	  als	  aanvulling	  op	  de	  
papieren	  nieuwsbrief.	  Wellicht	  kunnen	  ook	  social	  media	  ingezet	  worden	  om	  het	  
gedachtegoed	  over	  kruisen	  en	  kapellen	  beter	  te	  verspreiden.	  
	  
Informatie	  bij	  objecten	  
In	  sommige	  plaatsen	  hebben	  de	  lokale	  werkgroepen	  zich	  ingespannen	  om	  bij	  alle	  
objecten	  bordjes	  met	  historische/toeristische	  informatie	  te	  plaatsen.	  De	  
komende	  jaren	  wordt	  gezocht	  naar	  manieren	  om	  bij	  zoveel	  mogelijk	  kruisen	  en	  
kapellen	  in	  Limburg	  dergelijke	  bordjes	  te	  laten	  plaatsen,	  dan	  wel	  (en	  misschien	  
zelf	  bij	  voorkeur)	  de	  informatie	  ter	  plekke	  digitaal	  te	  laten	  ontsluiten.	  
	  
Wandel-	  en	  fietsroutes	  
Heel	  wat	  kruisen	  en	  kapellen	  zijn	  al	  opgenomen	  in	  wandel-‐	  en	  fietsroutes.	  De	  
stichting	  gaat	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  dit	  netwerk	  van	  routes	  verder	  uitgebreid	  
kan	  worden.	  De	  stichting	  zal	  hiervoor	  ook	  contacten	  leggen	  met	  de	  VVV’s	  en	  
andere	  organisaties	  die	  zich	  reeds	  met	  het	  uitzetten	  van	  deze	  routes	  
bezighouden.	  Daarnaast	  wil	  de	  stichting	  via	  haar	  website	  (en	  andere	  kanalen)	  
zoveel	  mogelijk	  bestaande	  routes	  ontsluiten/beschikbaar	  maken	  voor	  het	  
publiek.	  Naar	  de	  mate	  van	  het	  mogelijke	  zal	  de	  stichting	  ook	  zelf	  (thema)routes	  
uitzetten.	  
	  
Religieuze	  boodschap	  
Kruisen	  en	  kapellen	  staan	  vaak	  in	  de	  belangstelling	  vanwege	  hun	  historische	  
betekenis	  of	  als	  onderdeel	  van	  het	  regionale	  erfgoed.	  Dat	  is	  uitstekend.	  Maar	  
kruisen	  en	  kapellen	  zijn	  op	  de	  eerste	  plaats	  religieuze	  objecten.	  Het	  zijn	  uitingen	  
van	  volksgeloof	  en	  devotie.	  Naast	  het	  verzamelen	  ontsluiten	  van	  historische	  
informatie	  over	  kruisen	  en	  kapellen,	  zal	  de	  stichting	  zich	  ook	  inspannen	  om	  waar	  
mogelijk	  de	  religieuze	  betekenis	  van	  kruisen	  en	  kapellen	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
onder	  de	  aandacht	  te	  brengen.	  	  

	  
Actiepunten	  
1. Kennis	  en	  Informatie	  
2. Uitbreiden	  database	  
3. Ontsluiten	  archief	  
4. Nieuwsbrief	  
5. Website	  
6. Informatie	  bij	  objecten	  
7. Wandelroutes/fietsroutes	  
8. Religieuze	  boodschap	  	  
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4. Overdragen	  kennis	  aan	  nieuwe	  (jongere)	  doelgroep	  
	  
De	  laatste	  en	  misschien	  wel	  moeilijkste	  taak	  waarvoor	  de	  stichting	  zich	  gesteld	  
ziet,	  is	  het	  overdragen	  van	  de	  kennis	  over	  kruisen	  en	  kapellen	  in	  Limburg	  aan	  een	  
nieuwe	  en	  bij	  voorkeur	  jongere	  doelgroep.	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  twee	  elementen:	  
	  

-‐ wegen	  te	  zoeken	  om	  opvolgers	  te	  vinden	  voor	  de	  huidige	  –	  doorgaans	  oudere	  –	  
groep	  vrijwilligers	  die	  het	  onderhoud	  van	  kruisen	  en	  kapellen	  voor	  hun	  rekening	  
nemen.	  	  
	  

-‐ de	  verhalen	  rond	  kruisen	  en	  kapellen	  op	  een	  nieuwe	  generatie	  over	  te	  dragen.	  	  
	  

Jongeren	  in	  werkgroepen	  
Met	  ‘jongeren’	  worden	  niet	  per	  se	  alleen	  tieners	  en	  twintigers	  bedoeld.	  Dertigers	  
en	  veertigers	  zijn	  binnen	  ons	  perspectief	  óók	  relatief	  jong.	  Het	  zou	  een	  aardig	  
streven	  zijn	  om	  alle	  lokale	  werkgroepen	  zover	  te	  krijgen	  dat	  ze	  minstens	  twee	  
leden	  uit	  deze	  leeftijdscategorie	  proberen	  te	  werven.	  Dat	  zou	  al	  een	  goede	  aanzet	  
tot	  opvolging	  zijn.	  	  
	  
Educatieprojecten	  kinderen/scholen	  
Wellicht	  is	  het	  in	  de	  toekomst	  mogelijk	  om	  een	  educatieprojecten	  of	  lesbrieven	  
voor	  kinderen	  of	  scholen	  te	  ontwikkelen.	  Wellicht	  gebruik	  makend	  van	  alle	  
middelen	  die	  internet	  en	  digitale	  communicatiemiddelen	  daarbij	  bieden.	  Hiermee	  
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zouden	  kinderen	  op	  aansprekende	  manier	  iets	  over	  kruisen	  en	  kapellen	  verteld	  
kunnen	  worden.	  Het	  klein	  religieus	  erfgoed	  kan	  daarbij	  als	  ‘aanschouwelijk	  
materiaal’	  gebruikt	  worden	  in	  lessen	  geschiedenis,	  catechese	  of	  wereldoriëntatie.	  
Hierbij	  kan	  samenwerking	  worden	  gezocht	  met	  de	  bisschoppelijk	  gedelegeerde	  
voor	  het	  r.-‐k.	  onderwijs	  in	  Limburg.	  
	  

	   Jongerengroepen/Tienergroepen	  
	   Veel	  parochies	  in	  Limburg	  hebben	  eigen	  tienergroepen	  en	  jongerengroepen.	  In	  	  

Overleg	  met	  de	  afdeling	  jongerenpastoraat	  zou	  aandacht	  voor	  kruisen	  en	  
kapellen	  een	  plek	  in	  hun	  activiteiten	  kunnen	  krijgen	  (bijvoorbeeld	  aan	  de	  hand	  
van	  wandel-‐	  of	  fietsroutes).	  	  

	  
	  
Actiepunten	  

1. Werkgroepen	  enthousiast	  maken	  om	  –	  voor	  zover	  nog	  niet	  gebeurd	  –	  ook	  
jongeren	  (dertigers/veertigers)	  in	  hun	  midden	  op	  te	  nemen.	  

2. Lesbrief	  of	  educatieprojecten	  voor	  scholen	  ontwikkelen.	  
3. Zelfde	  educatiemateriaal	  inpassen	  in	  programma	  van	  parochiële	  tiener-‐	  en	  

jongerengroepen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


