
5.11 Wegkapel, gemeente Margraten, Limburg 

 

Ter plaatse 

Eind 18e eeuw (vermoedelijk). 

 
In het museum 
Sinds 1950. 
Wegkapel, op de kruising van de Eykerweg - Heiligerweg aan de weg 

naar IJzeren. 
Aan de rand van de bebouwde kom. De kapel werd verzorgd door de 
boerin die ertegenover woonde. Dergelijke kapelletjes komen nog 
steeds veel voor in dit gebied. 
In de week voor Sacramentsdag werd de kapel met bloemen, 
zandpatronen en vaandels versierd. Tijdens de processie, die nog 
steeds plaatsvindt, trekt een stoet gelovigen, voorafgegaan door de 
pastoor biddend en zingend naar de kapel. De tocht wordt gehouden uit 
eerbied voor de hostie, die de pastoor in een monstrans met zich 
meedraagt. Gedurende de rest van het jaar is de kapelversiering 

eenvoudig: soms wordt een veldboeketje in de kapel geplaatst. 
De vierkant gebouwde kapel heeft een piramidevormig dak van mergel, 
evenals de kapel zelf. Van binnen overwelfd met een tongewelf. 
In de achterwand is een uitholling, waarin een ijzeren kruisbeeld is 
geplaatst. Oorspronkelijk was het bedehuisje van binnen blauwwit 
gesausd. 
 
Bijzonderheden 
Wegkapelletjes vindt men vooral in Zuid Limburg, bv. op driesprongen 

en heuvels, langs de weg of in het veld. Voor het eerst in de 15e of 16e 
eeuw gewijd aan Maria of een andere heilige. Opgericht door 
particulieren naar aanleiding van een genezing, gebedsverhoring enz. 
of door een plotseling sterfgeval ter plaatse door bv. blikseminslag, 
ongeluk of moord. 
 



Sacramentsdag  
2e donderdag na Pinksteren ter herdenking van de instelling van de 

Eucharistie. 
 
Processie 
plechtige kerkelijke omgang door dorp en/of veld. 
 
Hostie 
offerbroodje of ouwel in gebruik bij de Eucharistie. (wordt gezien als 
het lichaam van Christus) 
 
Eucharistie 

te vergelijken met Heilig Avondmaal bij de protestanten. Daar wordt 
geen hostie gebruikt maar brood en wijn aan de gelovigen uitgedeeld. 
Monstrans|gouden of zilveren vaatwerk om daarin de hostie te tonen. 
 
Literatuur 
Gids 2014 pag. 87 
 
Andere teksten webstie NOM 
Een plaats voor verering, vreugde en verdriet 

Een verhoord gebed, blikseminslag, een ongeluk, een genezing – 
allemaal redenen om een wegkapel op te richten. In Zuid-Limburg zijn 
er dan ook talloze te vinden. Meestal op een kruispunt buiten het dorp 
of op een heuvel, maar soms ook gewoon aan de straat of in een veld. 
De oudste kapellen dateren uit de 15e eeuw. Deze staat vanaf het eind 
van de 18e eeuw op de kruising van de Eykerweg en de Heiligerweg bij 
Margraten. Hij is opgetrokken uit mergelsteen, wat niet zo gek is met 
een mergelgroeve in de buurt. Het onderhoud van dit soort 
wegkapellen wordt vaak gedaan door de buurtbewoners. Voor de 
Sacramentsprocessie wordt de kapel uitgebreid versierd met bloemen, 
zandpatronen en vaandels. De rest van het jaar is de versiering wat 
eenvoudiger. 
Eind 18e eeuw. Hier geplaatst in 1950. 
 

Kapel met een piramidevormig dak van mergel en een tongewelf. In de 
achterwand is een uitholling waarin een ijzeren kruisbeeld is geplaatst. 
In Zuid-Limburg zijn nog steeds veel van dergelijke kapelletjes te 
vinden. Deze kapel lag aan de rand van de bebouwde kom en werd 
verzorgd door de boerin die er tegenover woonde. De kapel is in 1950 

naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

 


