Achtergrond
Jan Vellekoop (1958) is al sinds zijn studie bestuursrecht betrokken bij het behoud van cultureel erfgoed. Hij is de afgelopen
negentien jaar bestuurslid geweest van de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop en trekker van de restauratie van de landschapstuin.

Jan Vellekoop

Landgoed Kasteel Geldrop
De geschiedenis van een
landschapstuin

Midden in het centrum van Geldrop ligt het gelijknamige kasteel op een bijzonder landgoed aan de
Kleine Dommel. Het kasteel is omringd door een prachtige, historische tuin in late landschapsstijl.
De tuin en de gebouwen op het landgoed vormen een tijdscapsule uit 1870. In deze bijdrage staan we
stil bij de totstandkoming en kijken we naar de toekomst. Wat is er voor nodig om dit groene erfgoed
aan volgende generaties over te kunnen dragen?

Oudste geschiedenis
De eerste bewoner die we in de archieven tegenkomen
is Filips van Geldrop (“Philip van Gheldorpe”), die omstreeks 1350 de opdracht gaf tot de bouw van een kasteel. In 1403 wordt het in de leenboeken van de hertog
van Gelre vermeld als “dat huys tot Geldrop met den
voirborcht, cingelgraven ende allen tobehoren”. Het
kasteelcomplex bestond toen uit een goed verdedigbare woontoren (donjon) die door grachten was omgeven met een aparte voorburcht die ook door water
was omringd. Vanaf de vijftiende eeuw was het kasteel
in handen van het bekende geslacht Van Horne, maar het
werd nauwelijks bewoond. Amandus van Horne liet in
1616 de vervallen middeleeuwse gebouwen opknappen. Het middendeel van het huidige kasteel dat op
de voorburcht staat, draagt dit jaartal in de muurankers. In 1768 komt er een einde aan het bezit van de
heerlijkheid en het landgoed door de familie van Horne. De schepenen hadden het kasteel inmiddels onbewoonbaar verklaard. Het geheel wordt gekocht door
de hoogstbiedende: Adriaan van Sprangh (1692-1772),
protestant uit Leiden en geboren in Budel. Hij moderniseerde in 1770 de woontoren, die later – in 1840
– wordt afgebroken. Na enkele verervingen komt het

De Bossche kunstenaar Henri Knip schilderde het
kasteel rond 1880 en legde zo de landschapstuin vast.
De opzet van een nagebootst natuurlijk landschap is
nog steeds te ervaren. De tuin bestaat uit een mozaïek
van gazons, weiden en bospercelen die grillig gevormde ruimtes insluiten. De wandelaar kan via de gebogen
paden ‘oneindig lang’ dwalen en via doorzichten genieten van het kasteel. (Collectie: Familie Van Tuyll van
Serooskerken)
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Het ontstaan van de tuin rond 1870
Hubertus Paulus Hoevenaar (1814-1886) verwierf
zijn fortuin met de suikerhandel. Na 25 jaar in Nederlands-Indië kon hij gaan rentenieren en maakte hij van
Kasteel Geldrop in de jaren 1850-1886 een luxueus
buiten met een fraaie tuin. Het voorname middendeel
van het hoofdgebouw uit 1616 bleef staan, hij verbouwde dat en bouwde er aan weerskanten een vleugel aan.
Ook de omgeving zette deze gefortuneerde eigenaar
naar zijn hand. Niet alleen breidde hij de tuinen rond
het kasteel uit, hij legde een ommuurde moestuin aan
(1851), bouwde een oranjerie (1870) en plantenkassen.
Hoevenaar richtte een park in volgens de toen populaire stijl waarin een weids landschap de boventoon voert.
Met vergezichten, open ruimtes en boomcoulissen
kreeg de wandelaar afwisselende taferelen voorgeschoteld, die geheimzinnig en schilderachtig waren.
Het pittoreske effect van het natuurlijke landschap
met bomen werd daarin nagebootst en asymmetrie in
de aanleg was belangrijk voor het spanningsveld in het
schouwspel.
De tuininrichting was waarschijnlijk zijn eigen ontwerp,
want Hoevenaar had grote interesse in tuin- en bosbouw.
Bestaande oude rechte lanen gebruikte hij als basis en
hij vulde die aan met elementen van de moderne landschapsstijl. Onderzoek aan historische foto’s, kaarten en
aanvullend veldwerk heeft onder andere aan het licht gebracht dat hij rond 1870 een lineaire beukenrij aanplantte
die een recht pad begeleidt. Dit pad verbindt het pad
rondom de gracht met een oud pad aan de zuidzijde.
De beukenlaan van Hoevenaar volgt het tracé van een
pad dat vroeger aanhaakte op de verbindingsweg van
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landgoed in 1828 in handen van Sara Hoevenaar (17881843). Na haar overlijden erft haar neef Hubertus Paulus
Hoevenaar het kasteel. Met hem gaat het landgoed
een geheel nieuwe toekomst tegemoet.

Links: Het kasteel vanaf de zuidoostzijde. (Foto: Stichting
Landgoed Kasteel Geldrop) Onder: Kasteel Geldrop vanuit
het zuidoosten, getekend door Frederik Nicolaas Maurits
Eyck van Zuylichem in 1831. Links zijn de contouren van het
huidige kasteel goed te herkennen. Rechts de oorspronkelijke woontoren, de donjon, die omstreeks 1840 is afgebroken.
(Collectie: Prentenkabinet, Universiteitsbibliotheek Leiden)

Deze uitsnede van het kadastrale minuutplan
toont de situatie van het kasteel en het dorp
rond 1825. Drie jaar later wordt Sara Hoevenaar
eigenaar. De ”Aanwijzende Tafelen” geven aan
hoe de percelen in gebruik zijn. De woontoren op
de hoofdburcht (perceel 553) is als bergplaats in
gebruik. Het kasteel op de voorburcht (perceel 554)
bestaat uit ‘huis, schuur en erf’. (Collectie: Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven)

de donjon naar de Hofstraat. Misschien heeft hij dit
pad weer in ere willen herstellen. Om het kasteel goed
te laten aansluiten op de tuinaanleg zijn grachten gedeeltelijk gedempt. Ook de oprijlaan, die eerst met
een ophaalbrug midden op het kasteeleiland eindigde, verdween, net als ongeveer de helft van de lanen.
Door deze aanpassingen liep de landschapstuin aan de
noordzijde op natuurlijke wijze over in de natte weiden
van de Kleine Dommel. Vanuit het dorp kreeg de tuin
een formeler karakter. De lanen die hij handhaafde,
werden opgewaardeerd en soms zelfs verdubbeld,
met een beplanting van eiken. Aan het einde van de
nieuwe oprijlaan werden rond 1865 een koetshuis met
paardenstal en een dienstwoning gebouwd.
De beplanting was zeer gevarieerd en op sommige
plekken zelfs uitbundig. Er waren kunstzinnige bloemslingers in het gazon, kuipplanten en mozaïekbedden.
Karakteristiek voor de aanleg is de combinatie van
inlandse eikenlanen met bijzondere bomen uit de hele
wereld. De Californische mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) is inmiddels met zijn 38 meter
hoogte de hoogste boom van Noord-Brabant. Ook bijinbrabant
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Veranderingen in en rond de tuin van 1886
tot 1996
Na zijn overlijden in 1886 erft Hoevenaars jongste
dochter Arnaudina (1855-1933) in 1905 het toen nog 24
hectare grote landgoed. Samen met haar man Hendrik
(Henri) Nicolaas Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken (1854-1924) en hun vier zonen komt zij in 1912
op het kasteel in Geldrop wonen.
Zij pakten rond 1930 een deel van de tuin ten zuiden
van het huis aan en vormden dit om naar de moderne
stijl van de neobarok. Deze zuidelijke parkwei vormde het uitzicht vanuit het kasteel, een panorama dat
belangrijk was voor de familie. Het grastalud tussen
het wandelpad en gracht werd voorzien van symmetrische bloemslingers en kuipplanten die op gelijke
afstanden langs het pad verschenen. Ook werd er een
zonnewijzer geplaatst. Bij de sequoia verrees in 1921 –
ter ere van hun veertigjarige huwelijksjubileum – een
stenen tuinvaas.
In 1935 neemt het gezin van zoon Jan Maximiliaan
(1886-1938) en zijn vrouw Carolina Frederika Henriette
Quarles van Ufford (1887-1972) hun intrek in het kasteel. In Geldrop was Carolina bekend als ‘de barones’. Zij
woonde er in tijden van crisis, oorlog en wederopbouw.
De barones werkte zelf graag in de tuin. Zij liet een rozenborder aanleggen en onderhield die eigenhandig.
inbrabant
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Hubertus Paulus
Hoevenaar (18141886), heer van
Geldrop. Hij maakte
het landgoed tot
wat het nu is.
(Collectie: Regionaal
Historisch Centrum,
Eindhoven)
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zonder zijn de twee enorme platanen (Platanus oriëntalis en Platanus acerifolia) en de gigantisch treurbeuk
(Fagus sylvatica ‘Pendula’), waarvan alleen nog de zogeheten afleggers – weer wortelende takken – over zijn.
Bijzonder is ook de stinsenflora van bosanemonen,
sneeuwklokjes, wilde hyacinten en narcissen.

‘Barones’ Carolina
voert de eendjes
en ganzen, rond
1960. (Collectie:
Familie Van Tuyll
van Serooskerken)

Het landgoed was een plezierige en uitstekende logeerplek voor de kinderen en kleinkinderen.
Haar zoon Max bestierde in de periode 1945-1955 het
landgoed voor zijn moeder, samen met rentmeester Arend Lok. In 1955 werd Max rentmeester voor

de tuin er uit had gezien omstreeks 1875. Ook zijn
broer Carel was zeer begaan met het landgoed en
tekende eveneens een plattegrond van de tuin, ditmaal de weergave rond 1930. Beide plattegronden
waren belangrijk voor de latere restauratieplannen.
Rentmeester Arend Lok bleef het landgoed beheren
tot 1972. Hij plantte onder andere het populierenbos
en legde een hertenkamp aan op de plek waar nu de
kinderboerderij is. In die jaren maakte hij ook de kanalisatie van de Dommel mee, die was ingezet om regenwater snel af te kunnen voeren. De barones gaf echter
geen toestemming om dit ook bij het landgoed uit te
voeren. Dat besluit heeft effect gehad op de bomen,
die het daarna erg moeilijk hadden om zich aan te passen aan de lagere grondwaterstand.

De plattegrond die
Max van Tuyll van
Serooskerken begin jaren zeventig
tekende, die zijn
interpretatie/
reconstructie van
de parkaanleg in
1875 weergeeft.
(Collectie: Familie
Van Tuyll van
Serooskerken)
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De jaren zestig brachten ingrijpende wijzigingen met
zich mee, waardoor de beleving en sfeer in en rond het
kasteelpark drastisch veranderden. De doortrekking
van de Mierloseweg zorgde voor het verdwijnen van
de oorspronkelijke entrees en vormt een barrière
tussen dorp en kasteel. De barones verkoopt grond
aan de gemeente om woningbouw kan realiseren. Het
landgoed krimpt flink in omvang, naar 11 hectare nu,
waarvan circa 5 in landschapsstijl. Groei en aanplant
van bomen en struiken leiden tot minder openheid en
zichtlijnen verdwenen.
Van privé naar gemeenschap
De barones heeft de aanwijzing tot beschermd rijksmonument van het kasteel in 1968 nog meegemaakt.
Na haar overlijden in 1972 besluiten haar zoons het
kasteelcomplex met bijgebouwen voor 1,1 miljoen gulden te verkopen aan de gemeente. Tijdens de kijkdag
maakt het lege kasteel een uitgeleefde indruk op de
Geldropse bevolking. Veel was tot op de draad versleten.
In 1976 startte de restauratie. Onder leiding van burgemeester Van Erp vond ook de herinrichting plaats en
kwam er een beheerdersechtpaar in de oostvleugel
wonen. In januari 1977 ging het kasteel, met onder andere
daarin de oudheidkamer, voor het publiek open.
Het park, de moestuin met kassen, de oranjerie en de
boerderij werden beheerd door het hoofd plantsoenendienst van de gemeente, Wim Crooijmans (1936-2021).
Hij woonde ruim twintig jaar in de rentmeesterswoning, tot 1996. Hij was bovendien een van de oprichters van de afdeling Geldrop van het Instituut voor
Natuureducatie (IVN) in 1971. Hun thuisbasis is de
paardenstal met koetshuis, tegenover het kasteel.
inbrabant
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Kroondomeinen van Koningin Juliana nabij Breda.
Hij kwam regelmatig op bezoek bij zijn moeder en
zag dat het landgoed, en vooral de tuin, achteruitging. In het begin van de jaren zeventig maakte hij
een gedetailleerde reconstructietekening van hoe

De plattegrond, getekend door Carel Tuyll van
Serooskerken, toont de aanleg omstreeks 1930.
Legenda: 1. Kasteel; 2. Huis van de tuinbaas;
3. Paardenstallen; 4. Koetshuis; 5. Tuigenkamer;
6. Houthuisje; 7. Benzinehok; 8. Vroegere kippenhokken; 9. Houtloods; 10. Hondenhokken (vier) ;
11. Schuur (bonenstaken); 12. Oranjerie; 13. Tomatenkas; 14. Planten en bloemenkas met stookhuisje; 15. Schuur; 16. Witte druivenkas;
17. Bakken; 18. Perzikenkas; 19. Druivenkas;
20. Kippenhok; 21. De grote schuur; 22. Koeienstal;
23. Huis van ‘de Majoor’; 24. Arbeidershuisje;
25. De Boerderij; 26. Het Prieel; 27. Kampzicht;
28. Garage Kampzicht; 29. Huis van Willem Nienhuis; 30. Nederlands Hervormd kerkje;
31. Klimboom (treurbeuk); 32. Volière van Max;
33. ’t Sluisje; 34. ’t Verboden pad.
(Collectie: Familie Van Tuyll van Serooskerken).

Een nieuw beheer, restauraties en nog meer
plannen
In 1994 werd – op initiatief van de gemeente – een
stichting opgericht die voor één gulden eigenaar werd
van het landgoed met kasteel landgoed. Deze Stichting
(Landgoed) Kasteel Geldrop (SLKG) kreeg als opdracht het landgoed te beheren en in stand te houden,
met de situatie van 1870 als uitgangspunt. Op advies
van landschapsbureau Van den Eerenbeemt besluit de
stichting tot het uitdunnen van het park, zodat er weer
wat zichtlijnen ontstaan. Op die manier komt de landschapstuin beter tot zijn recht.
In augustus 2000 worden meer gebouwen aangewezen
als rijksmonument, zoals de historische plantenkassen
en de oranjerie. Met subsidies wordt het mogelijk om
veel van de gebouwen te restaureren en beter te gebruiken. Om een gezondere exploitatie van het landgoed mogelijk te maken, komt het tot de bouw van een
grote ‘Pronckzaal’, bij de oranjerie. Met deze horecagelegenheid wordt het kasteel ontlast. Inmiddels is
deze plek uitgegroeid tot een van de mooiste trouwlocaties in Brabant.

Het voorplein met
ingang van het
kasteel anno 2012.
(Foto: Stichting
Landgoed Kasteel
Geldrop)
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Ook de historisch landschapstuin wordt in 2000 op
basis van de Monumentenwet beschermd. De kasteeltuin wordt gezien als een mooi voorbeeld van oudere
kastelen waarvan de omgeving in de negentiende en
vroeg-twintigste eeuw is aangepast en vormgegeven.
Omdat de parktuin uit 1870 zo goed bewaard is gebleven,
is het van een bijzondere betekenis voor de geschiedenis van de tuinarchitectuur.
Nadat vrijwel alle gebouwen in 2009 waren gerestaureerd, bleef één groot project over: het opknappen en
restaureren van de landschapstuin. Het karakter van
de kasteeltuin te behouden én tegelijkertijd het bomenbestand en de paden vernieuwen, dat vormde een bijzondere uitdaging voor de SLKG.
Om een helder toekomstbeeld voor de landschapstuin
te schetsen, is in 2010 bureau Bosch Slabbers in de arm
genomen. Dit bureau heeft samen met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Waterschap De Dommel,
de gemeente en het IVN een toekomstvisie opgesteld.
Daaruit komt naar voren dat in het kasteelpark in potentie een goede landschapsstijl aanwezig is, maar ook
dat de zichtrelaties met het dorp Geldrop en de Kleine
Dommel verloren zijn gegaan. In hun rapport stellen zij
allerlei aanpassingen voor, zoals delen van het padenplan wat te verleggen om zo meer ‘rondingen’ te creëren en de zichtlijnen te herstellen. Ook de entreezone
voor de ingang van het kasteel zou aangepakt moeten
worden. Het plaatsen van een folly, een hedendaags
bouwsel, op de plek van de oude woontoren, de donjon,
zou maken dat de middeleeuwse kasteelindeling beter herkenbaar wordt. Lang blijven deze plannen op de
plank liggen, vanwege gebrek aan financiële middelen
om ze uit te voeren. Opnieuw komt er een nieuwe waardestelling, ditmaal gemaakt door Stichting In Arcadië, die
het bekende beeld nogmaals bevestigt. Het zijn jaren
van moeizame procedures.
Naar de toekomst
De wens tot een totaalplan voor het kasteellandgoed
en haar omgeving leidt begin 2021 – na intensief overleg
met betrokkenen – tot de opdracht aan Klement
Rentmeesters en Monique Wolak Groen Erfgoed om
gezamenlijk zorg te dragen voor het traject van
planvorming, vergunningverkrijging en subsidiëring
voor restauratie van de landschapstuin. Cruciaal in
dit totaalplan is de aandacht voor water, omdat het

Restauratieplan Landschapstuin. (Bron: Monique
Wolak Groen Erfgoed, 2021)

de tuin de afgelopen vijf jaar veel te lijden heeft gehad,
zowel van overstroming (2016) als droogte (2017 en
2018). Een van de uitgangspunten is regenwater op het
landgoed te infiltreren en het langer vast te houden,
voordat het in de Kleine Dommel stroomt. Dit betekent
een verbetering van de klimaatbestendigheid in de
toekomst. De kasteeltuin helpt op die manier ook
nieuwe centrumbewoners van Geldrop “droog te
kunnen wonen”.
Dankzij een regionale Brainport-subsidie zal dit voorjaar worden gestart met het aanpakken van de lanen en
het voorplein waarbij het verouderde asfalt wordt vervangen door een mooie klinkerbestrating. Dit is het begin van het terugbrengen van de allure die het landgoed
ooit had. In het winterseizoen van 2022-2023 hoopt de

SLKG verder te kunnen gaan met de waterregulering,
het groen en de wandelpaden. Met deze stap-voorstap-aanpak wordt de landschapstuin en het hele
landgoed weer gereed gemaakt voor de volgende 150
jaar. Het kasteelcomplex wordt zo overgedragen aan
nieuwe generaties die van al dat groene erfgoed kunnen genieten.
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