
Project Slot Schaesberg: 

Herbouw kasteel biedt mensen nieuwe kansen 

Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft als missie Kasteel Schaesberg te herbouwen. De 

herbouwactiviteiten geven mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om 

te re-integreren in de maatschappij en ze leveren opleidingsplekken op. Tegelijkertijd 

krijgt Zuid-Limburg er een nieuwe toeristische erfgoed-attractie bij. Zonder co-financiering 

van MPlooi zou het project trager verlopen. 

Projectdirecteur Aryan Klein: “Door de werkzaamheden kunnen de re-integranten kennis 

opdoen en komen ze weer in een werkritme. Dat is belangrijk als je een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebt. Het herstellen van de kasteelrestanten en het onderhouden van het 

kasteelpark is ook een mooie activiteit voor met name jongeren die graag een ambachtelijk 

vak willen leren. Ze leren bijvoorbeeld ambachtelijk metselen of smeden, maar ook 17de-

eeuws hovenierswerk in de historische tuin. En toeristen kunnen zien en ervaren hoe een 

kasteel herbouwd wordt.” 

Zelf onvoldoende financiële middelen 

Aryan Klein: “Als ANBI-stichting hebben we zelf nog geen volledig zelfstandige financiële 

middelen voor de herbouw. De toeristische exploitatie - de entreegelden en de horeca - 

leveren nog onvoldoende inkomsten op. We zijn deels afhankelijk van overheids- en 

gemeentelijke subsidies en van financieringen door private instellingen. De eerste impuls 

voor de herbouw van de 17de-eeuwse toren is gegeven door de Bankgiroloterij. MPlooi vult 

dat bedrag nu aan, samen met gemeenten, de provincie, regio Parkstad en IBA Parkstad en 

andere partijen. BOEI, een maatschappelijke onderneming op het gebied van herbestemmen 

van erfgoed, biedt ondersteuning aan ons project bij de organisatie en de processen.” 

Vertraging en tekorten voorkomen 

Aryan Klein: “Wij moeten binnen onze budgetten blijven. Zonder de co-financiering van 

MPlooi had het project waarschijnlijk vertraging opgelopen en waren er wellicht tekorten 

ontstaan. De co-financiering stelt ons in staat om een extra dimensie aan de herbouw te 

geven, we kunnen meer betekenen voor onze doelgroepen. MPlooi investeert niet alleen in 

stenen, maar maakt ook de verdere ontwikkeling van het project mogelijk. Daardoor kunnen 

we re-integranten en mensen die een vak willen leren nog beter faciliteren. Ook kunnen we 

onze bezoekers meer nieuwe attracties bieden. Mplooi, waarin acht bedrijven van Chemelot 

participeren, is een goed voorbeeld van maatschappelijk ondernemen. Het is mooi dat in 

deze onzekere tijden het bedrijfsleven kans ziet om de cultuur- en opleidingssector te 

ondersteunen.” 


