
Vanaf het midden van de 13de eeuw wordt de relatie van de Van Horne’s met Weert sterker. 
Willem II Van Horne (1265-1300) kreeg van zijn vader Willem I, bij testament de bezittingen in
Weert, Wessem en Horn. Hij start met de bouw een versterkt huis in Weert aan het eind van de
13de eeuw. Later, vanaf 1461 staat deze adellijke woning bekend als de Aldenborgh. In juni
1296 schonk Goosen van Born, heer van Elsloo en Bocholt, het recht aan zijn neef Willem III
van Horne om vanuit de Aabeek, ter hoogte van de Nedermolen in Reppel bij Bocholt water af
te tappen ten behoeve van een gracht of beek die gegraven zou worden tot in het Land van
Weert. Deze werd ter omgrachting ook langs het terrein van de Aldenborgh geleid.

Blijkbaar voldeed het adellijk huis van de familie Van Horne aan het begin van de 15de eeuw
niet meer. Tegen het midden van de 15de eeuw starten de Van Horne’s namelijk met de bouw 
van een nieuwe vestingburcht in Weert. Het nieuwe kasteel, de Nijenborgh, diende mooier en
groter te worden dan het stamslot in Horn én beter dan de bestaande Aldenborgh. 

In de gloriedagen van Weert (het midden van de 15de tot het midden van de 16de eeuw wordt
ook wel de Gouden Eeuw van Weert genoemd) was het nieuwe kasteel aan de Biest een ware
blikvanger. Een waterburcht aan alle kanten omgeven door een brede slotgracht. De toegang
tot de hoofdburcht verliep via een brug die uitkwam op een voorhof, die weer verbonden werd
met de Biest via een andere brug. Het kasteelcomplex werd omringd door schootsvelden, die
tegenwoordig het stadspark vormen.

Voor de locatie van het nieuwe kasteel werd gekozen voor de Biest, de belangrijkste
toegangsweg tot Weert. Bovendien zal de ligging van de Weerterbeek, die ook zorgde voor de
watervoorziening van de grachten rond de Nijenborgh, een locatiebepalend element geweest
zijn. Na de bouw van het kasteel werd meer water via de Weerterbeek naar Weert geleid. De
stadsgrachten met vestingwerken (stadsmuren) werden aangelegd. Over de stadsgrachten
kwamen zes bruggen die leidden naar de zes stadspoorten. De belangrijkste poort was de
Hoogpoort. Deze gaf via de Biest, waaraan de Aldenborgh en de Nijenborgh lagen, toegang tot
de Oelemarkt (de regionale markt, waar Maas- en Rijnlands vaatwerk verhandeld wordt). Vanaf
de Oelemarkt liep de centrale route via de Hoogstraat naar de Markt.
Aan het begin van de 18e eeuw werd kasteel de Nijenborgh bovengronds grotendeels verwoest
in de Tweede Spaanse successieoorlog. Bovengronds bleven delen van de hoofdburcht, de
centrale waterput en de toegangspoort tot de voorhof bewaard. Ondergronds bleven zowel op
de voor- als hoofdburcht de fundamenten, kelders en ondergrondse structuren bewaard. De
tussengracht tussen de Hoofdburcht en de Voorhof slibde in de loop der jaren dicht.

De overgebleven ruïne van het kasteel was in 1841 het eigendom van de familie de Caraman-
Chimay. In dat jaar werd het door de erfgenamen van de hertog van Caraman-Chimay
verkocht aan Louis de Beerenbrouck, burgemeester van Weert. Deze bouwde er in dat jaar
een herenhuis in classicistische stijl op de fundamenten van de meest zuidelijke vierkante
hoektoren. Later werd het kasteelcomplex het eigendom van de erfgenamen van Fr. Coenen,
schoolhoofd en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Daarna bewoonden de families
Wolterbeek en Matthijsen het complex. In 1923 werd het verkocht aan de familie Scheijmans,
die een houthandel op de Voorburcht en in diverse gebouwen van de Hoofdburcht vestigde.

(2018).

De Nijenborgh speelt een hoofdrol in het verhaal van Weert en is vanuit de
historie nauw verbonden met de Aldenborgh, Biest, Hoogpoort, Oelemarkt en de
Tiendschuur.

Het gebied heeft van oudsher gradaties in beslotenheid en formaliteit. De volgorde
hierin van besloten en formeel naar open en informeel is: hoofdburcht, voorhof,
kasteeleiland, en het omliggende park.

De poort als beeldmerk.

Zo heeft het kasteel er  uit gezien.

Ruïneromantiek: de herinnering aan het kasteel.

Voor de visie op de herinrichting van het stadspark is de historie leidend. De verschillen in openheid en formaliteit van de diverse gebieden in het park spelen een
belangrijke rol. Belangrijke elementen zijn: de kasteelgracht als eenheid, markeren en zichtbaar maken van de voorhof en de tussengracht, en het meer open gebied rond
het kasteel-eiland. De voorhof kan bijvoorbeeld begrensd worden met een haag, openingen in de haag zorgen voor zichtlijnen op karakteristieke historische punten.

Het stadspark had verschillende karakters door de jaren heen; van schootsveld tot
boomgaard tot park.
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Het midden van het park is leeg en kaal.

Heldere verbinding met de binnenstad (Biest, Hoogpoort en Oelemarkt) en de Singel
mist, zicht op- en verbinding met het park is slecht.

Onderbegroeiing en de parkeerplaats aan de westkant van het park verstoren de
verbinding tussen de omgeving en het park.

Picknickbanken zorgen voor activiteit en trekken bezoekers naar het park.Delen van de muur en de oude torens zijn slecht zichtbaar, met name vanaf de singel.
Dit maakt de plek echter ook spannend en mysterieus.

Poort en brug zijn zeer waardevol voor de uitstraling en het verhaal van het park.

Water zorgt voor historische samenhang en eenheid maar is nu matig zichtbaar en
slecht beleefbaar.

De Tiendschuur neemt een prominente plek in maar aansluiting op het park vraagt
aandacht (hiervoor wordt al afstemming gezocht met de eigenaar).

Vooral de diverse monumentale bomen zijn in het beeld waardevol, in het maaiveld
ontbreekt echter de diversiteit in beplanting.

Het groen is soms in slechte staat, met name op het terrein van de houthandel.

De noordelijke rand is dichtgegroeid door struiken, de connectie met de omgeving
ontbreekt.

Aan de randen van het park staan fraaie en continue groenstructuren. Ondergroei
blokkeert echter vaak het zicht op historische elementen, vooral aan de singel-zijde.

Het parkmeubilair oogt wat versleten en staat niet altijd op een goede plek.

Routes zijn ééndimensionaal, saaie rechte lijnen, geen ‘ontdekkingsreis’ door het park.

Er zijn weinig verbindingen over het water.

Het park nodigt weinig uit tot verblijf en gebruik, het is vooral een doorgangsgebied.

 VERBINDINGEN  HISTORIE  GROEN  FUNCTIES
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Concept Visie Stadspark Weert
22-05-2019

Historische bebouwing

Grens inrichtingsplan

Bestaande bomen (deels indicatief)

Mogelijke nieuwe bomen

Fruitbomen

Gazon

Vaste planten, veldbloemen, siergrassen

Haag

Water, gracht

Hoofdwandelroutes

Paden

Natuurlijke oever

‘Strakke’ oever

Nieuwe voetgangersbruggen

Singel, Biest en Recollectenstraat meer onderdeel
parkbeleving maken

Circulair paviljoen, hergebruik spanten houthandel.
Paviljoen met verschillende functies en ruimte voor initiatieven bewoners,
expositie, archeologie of kleinschalige evenementen.

Vlonder aan het water in combinatie met brug

Zit-object

Speeltuin

Insectenhotel, bijenkasten

Parkbank

Ruimte voor terras

Historisch element

Mogelijke locatie kiosk

Verblijfsplek aan het water

Suggestie locatie
ruiterstandbeeld

Aandacht voor archeologie

Ravot-terrein

Autoluw gebied, straat
onderdeel park maken

Plek voor sport en spel

Park-entrees

Speelplek
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Biodiversiteit en insectenhotel

Boomgaard

Ontmoeting en verblijf

Beplanting voor biodiversiteit

Wandelgebied

Verblijfsplek

Biest meer onderdeel maken van beleving park en zorgen
voor betere oversteekbaarheid

Voorhof als hart van het park, ruimte voor archeologie en historie,
ontmoeting en verblijf, spel, activiteiten, groen, paviljoen.
Toegang via historische poort of niewe brug.

Buitenruimte Tiendschuur in samenhang met park
inrichten (gesprekken lopen)

Recollectenstraat meer onderdeel maken van beleving
park en zorgen voor betere oversteekbaarheid

Route richting Aldenborgh benadrukken, onderdeel
historisch verhaal

Verwijzing naar vroegere beek

ALDENBORGH

TIENDSCHUUR

NIJENBORGH

VOORHOF

OELEMARKT

Een haag omsluit de voorhof, openingen in de haag zorgen voor
overzicht en kaderen uitzicht naar historische relicten in.

Verwijzing naar vroegere tussengracht

Kasteel is privé eigendom

Verwijzing naar vroegere beek

Nieuwe entree tot het park

Entree tot het park via boomgaard

Verschillende ‘velden’ in het groen, 
omsloten door bomen, veldbloemen en
siergrassen, met ruimte voor diverse
activiteiten en functies

Parkeerterrein verdwijnt,
wordt groene entree tot park

Nieuwe brug

Nieuwe brug

Nieuwe brug met vlonder aan het
water, toegang tot de voorhof

Mogelijkheid voor brug in de toekomst, als kasteel ook openbaar wordt

Verbinding vanuit de Oelemarkt verbeteren, onderdeel
route richting park en Aldenborgh

Singel meer onderdeel maken van beleving park en
zorgen voor betere oversteekbaarheid



HISTORIE

zichtbaar maken

genius loci
samenhang

gelaagdheid en diversiteit
beleving

behouden en ontwikkelen

hergebruik

biodiversiteit

diversiteit en activiteit

voorhof als hartplekken aan het water

met stad

over water

park-entrees

GROEN

DUURZAAMHEID

FUNCTIES

VERBINDINGEN

Een iconische brug vanaf de singel over de gracht versterkt het contact met het water en ontsluit het park vanuit de
binnenstad en vice-versa. Door het opschonen van de onderbegroeiing opent het zicht zich op de kasteelmuur en
torens. Bij een eventuele toekomstige herinrichting van de singel kan een autoluwer wandelgebied ontstaan waardoor
het stadspark optimaal aansluit op de binnenstad.

Paviljoen als podium voor optredens

Paviljoen als kiosk / horeca-punt

Paviljoen als speelplek

Paviljoen als archeologische
onderzoeksplek en expositieruimte
(mogelijkheden voor opgravingen
worden momenteel nader
onderzocht)

Met oude spanten van de schuren van de houthandel kan een nieuw paviljoen worden gemaakt, hierin zouden diverse
activiteiten kunnen plaatsvinden.
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Impressie voorhof op de plek van de voormalige houthandel. De voorhof als actief hart van het park: met ruimte voor archeologie en historie, verblijf, een pluktuin, sport en
spel, en een multifunctioneel paviljoen (ontmoeting, kleinschalige elementen, expositie, archeologie, kiosk). Omsloten door een haag met zichtlijnen op historische elementen
en openingen naar de omgeving.

Impressie parkgebied ten noorden van de gracht. Verschillende ‘velden’ in het park met diverse functies zorgen voor levendigheid en een breed aanbod aan activiteiten en
verblijfsplekken. Bijvoorbeeld een vlonder aan het water, een speeltuin, veld voor sport en bewegen of een insectenhotel. De velden bieden ook ruimte voor initiatieven en
ideeën van inwoners van Weert voor nieuwe parkfuncties. De velden worden omsloten door vaste planten, veldbloemen en siergrassen. De boomstructuur kan worden
versterkt om het geheel een intiemer karkaterer te geven.

Gracht met nieuwe brug Kasteel (privé terrein)Singel Locatie tussengracht Voorhof met pluktuin, paviljoen, en verblijfsplekken, omsloten door haag. Openingen
in haag zorgen voor veiligheid, toegankelijkheid en zicht op de omgeving.

Gracht

Gracht met bestaande brug en poortBiest Gracht met vlonder aan het water Parkgebied, verschillende ‘velden’ met elk een eigen functie en activiteit, omsloten door vaste planten, grassen, veldbloemen en diverse bomen.
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Voorhof met pluktuin, paviljoen, en verblijfsplekken, omsloten door haag. Openingen
in haag zorgen voor veiligheid, toegankelijkheid en zicht op de omgeving.


