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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.  

Tussen 2014 en 2040 wordt de 17de-eeuwse boerderijhoeve (uit 1650) en het kasteel met zijn 

oorsprong in de 14de eeuw herbouwd. Deze herbouw vindt plaats in deelprojecten. Na een lange 

voorbereidingstijd is in 2020 begonnen met de herbouw van de hoeve. Het eerste project is de 

herbouw van de toegangspoort. Stichting Mplooi Foundation steunt dit via co-financiering. 

Stichting Landgoed Slot Schaesberg zet met de opleidingsplekken in op het behoud en de uitbreiding 

van het vakmanschap om monumenten te kunnen onderhouden en waar mogelijk te herstellen of 

restaureren. Hiertoe worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt intensief betrokken 

bij de herbouwactiviteiten. Bijvoorbeeld mensen van Levanto/Rimo, het werkleerbedrijf van 

gemeente Landgraaf, andere geïnteresseerde gemeentes, WSP, Op den Bies, vrijwilligers én 

leerlingen van het vmbo, het VISTA college, praktijkopleiding Heerlen, hogescholen en TU-Delft. 

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.” 

De herbouwactiviteiten zijn geen doel op zich. Ze zijn een middel om vakmanschap te borgen. Op de 

locatie kan met materialen en technieken worden gewerkt die ook in de 17de eeuw werden gebruikt. 

Het behoud van dit vakmanschap is van groot belang voor het in stand houden van de vele 

Rijksmonumenten die Nederland rijk is. Tegenwoordig blijkt dat steeds meer van dit vakmanschap 

verloren gaat.  

 


