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Activiteit:  Bijzondere algemene ledenvergadering en 

bezoek en rondleiding op Kasteel Aldenghoor. 
  

Wanneer: 30 maart 2019 om 11.00 uur 

Locatie: Kasteel Aldenghoor, Kasteellaan 9, 6081 AN Haelen. 

 
Het bestuur nodigt u uit voor de bijzondere algemene ledenvergadering van de Sectie 

Monumenten en excursie kasteel Aldenghoor op zaterdag 30 maart 2019.  

 

Parkeren: volg borden P. 

 

Programma: 

11.00 uur  Ontvangst met koffie / thee in de bijgebouwen. 

11.30 uur  Kennismaking kandidaat voorzitter en benoeming . 

Het bestuur draagt mw. ir. Joke Jongeling-Rooth voor als voorzitter van de sectie 

Monumenten. Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden ingediend; deze 

dient gesteund te worden door ten minste tien leden van de sectie.  

12.00 uur Eerste groep start met rondleiding terwijl de anderen starten met de lunch en de 

kapel en het park kunnen bezichtigen. Omstreeks 12.45 uur wisselen de groepen. 

 

Aanmelden en bijdrage: 

Als bijdrage in de kosten van ontvangst, lunch en rondleiding vragen wij u € 25,- over te maken 

op het rekeningnummer van de sectie: IBAN nr: NL88INGB0007811398 t.n.v. Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Sectie Monumenten. (BIC: INGBNL2A). Betalen is 

aanmelden. Graag woonplaats, naam/namen en mobiel nummer vermelden. Uiterste 
aanmelddatum is 27 maart 2019. 

 

Bij vragen neemt u contact op met mw. Jongeling (06-21245712) of dhr. Hermans (06-57382430). 

 

Voor meer informatie over kasteel Aldenghoor, zie volgende bladzijde. 

 

 

 



Kasteel Aldenghoor in Haelen 

 

Gebouwen 

Het kasteel is een rijksbeschermd 

monument en ligt op een omgracht 

terrein. Deze gracht wordt gevoed uit de 

Haelensche Beek. In de 18e eeuw 

hadden voorhof en hoofdburcht nog 

afzonderlijke grachten. Het hoofd-

gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar 

geplaatste vleugels met wolfsdaken. De 

grote ronde toren dateert uit de 15e 

eeuw met een spits van rond 1700. 

Deze toren is de enige die resteert van 

de originele vier na een belegering in 

1598. Het poortgebouw op de voorburcht heeft gezwenkte topgevels en mansardedaken. 

Opmerkelijk is dat de sluitstenen boven de poorten van veld- en hofzijde twee verschillende 

jaartallen vermelden, namelijk 1750 en 1886. 

 

Gebruiksgeschiedenis 

Al in 1212 wordt het versterkte huis Ghoor van de heren van Ghoor vermeld. De adellijke familie 

van Ghoor is verwant aan de heren, later graven van Horne. Toen de heren van Ghoor een nieuw 

kasteel in Neer lieten bouwen, werd het oude huis de Aldenghoor. Het huis kent een lange en 

roerige (bewonings)geschiedenis. Na het overlijden van de laatste kasteelheer, baron Karel De 

Keverberg, kwam het kasteel in 1903 in bezit van de Zusters Ursulinen. Zij breidden het complex 

flink uit en namen het in gebruik als klooster. Vanaf 1929 werd het een kleinseminarie voor 

missiepaters. Na het vertrek van de paters in 1976 werd het kasteel weer privébezit. Het is daarbij 

geheel gerestaureerd. Het kasteel is nog volledig intact en ingericht zoals de laatste bewoonster het 

bewoond heeft. De huidige bewoners stellen het kasteel op afspraak open voor bezichtigen. De 

bijgebouwen zijn in gebruik als bed & breakfast en worden verhuurd voor feesten en congressen. 

 

Tuin 

Niet alleen de gebouwen zijn de moeite waard, 

ook de tuin. Aan de zuidwestzijde van het 

kasteel ligt een langgerekte, deel 

gereconstrueerde 18e-eeuwse formele tuin. 

Deze is later deels verlandschappelijkt. Aan een 

kant wordt de tuin begrensd door een 150 jaar 

oude berceau of loofgang van haagbeuk. In de 

tuin staat een enorme sequoia die mogelijk de 

oudste boom van Limburg is. De parkachtige 

tuin is verrassend met bruggetjes, bosschages 

en een vijver.  

Achterin de kasteeltuin staat ’t Baekhuuske. Dit 

is een stal, tevens theehuisje. Eveneens 

achteraan in de kasteeltuin ligt de Calvarieberg met kruis. Enkele grafmonumenten herinneren nog 

aan de tijd dat hier de begraafplaats van de zusters Ursulinen was. 

Naast het kasteel ligt de Vogelmolen, een oude watermolen. Deze dateert uit 1778 en is ingrijpend 

verbouwd tot industriële stenen watermolen in 1883. Tegenwoordig is hier een restaurant 

gevestigd. 


