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Kent u uw wijk? Ton Wolters deel 8  

Huis Sint-Jansgeleen 
 
Tot de nederzetting Sint-Jansgeleen 
tussen Sweikhuizen en Spaubeek 
behoorden naast het herenhuis, een 
neerhof (=hoeve) en een aan de 
Geleenbeek liggende graanmolen. 
Over de bouw van het kasteel op deze 
locatie zijn geen rechtstreekse 
gegevens beschikbaar. Wel is 
beschreven is dat men in de 
Middeleeuwen vanaf de nederzetting 
Neder-Spaubeek, het huidige Oude 
Kerk, over de beide oevers van de 
Geleenbeek naar de graanmolen bij 
Genhoes kon gaan. Met dit Genhoes 
wordt de voorganger van het in de 
dertiger jaren afgebroken herenhuis  
Sint-Jansgeleen aangeduid. 
 
In de 15e eeuw kreeg het kasteel de 
naam ”Heer Jans Geleen” omdat vanaf de 15e eeuw achtereenvolgens drie heren met de voornaam Jan dit 
leengoed in hun bezit hadden.  
In 1601 liet Arnold  Huyn van Amstenrade bij het opmaken van het nieuw leenregister specifiek vastleggen dat 
hij nu de Heer was van "den Huijse van Sint Jans Geleijn”. 
Een akte uit 1775 beschrijft "Het Casteel van Heer Jans Geleen met “den voorhoff, waeraen sijn gehoorende 
ontrent vijff en vijfftig Bunders ackerland en ontrent drij en twintigh Bunders soo weijden als beemden neffens 
eenen Bosch ‘Den Vrouwenbosch’ genaemt, alles in een stuck gelegen." 
Ook in 1867 was de officiële aanduiding nog steeds “Huis Jansgeleen”, 
De oudste bekende concrete beschrijving van het kasteel is van rond 1776. Op een in Gent gedrukte affiche 
wordt het genoemd als “Een seer groot en wel gebouwen Casteel, omringt met schoone wallen en vijvers.” 
Rond 1775 knapte prins Charles de Ligne het gehele complex op door de oude lemen muren te vervangen door 
stenen muren en het strooien dak van leien te voorzien. 
De in Oirsbeek geboren historicus Jos Habets schreef in 1857 dat in het begin van de 19e eeuw een vleugel en 
een toren van het slot werden afgebroken. Het oude kasteel verkeerde sedert 1860 in een desolate toestand. 
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De trillingen van de ernaast liggende spoorlijn Sittard-Heerlen (1886) en de instabiliteit van de bodem ten 
gevolge van mijnverzakkingen door de kolenwinning hebben verder bijgedragen aan het algehele verval.  
Het kasteel zelf werd in de jaren dertig afgebroken en er resteren thans niet meer dan enkel muurrestanten 
langs de spoorlijn.  
 
Van de bij het kasteel behorende voorhof zijn de belangrijkste bijgebouwen behouden gebleven. Ze zijn 
gerestaureerd en hebben een monumentale status   
Het oudste deel is de voormalige brouwerij (C) is uit 1567. De voorhof of pachthoeve (neerhof) met voormalige 
pachterswoning (B) dateren uit 1730. Zij verkeren in goede staat en worden nog bewoond.  
De grote schuur is uit 1720 en de haaks daarop staande stal werd waarschijnlijk  rond 1775 aangebouwd.  
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In april 1991 ontdekte men tijdens graafwerkzaamheden voor een nieuw riool  de fundamenten van de in 1857 
door Habets genoemde toren. Aan de voet van de fundering vond men aardewerk uit het begin van de 13e 
eeuw. 
Deze fundering ligt tussen de brouwerij (C) en de resten van het herenhuis (A). De muren hadden een dikte van 
2,20 meter en buitenom moet de doorsnede 8,80 meter zijn geweest. Ook werd vanaf de toren  in de richting 
van het herenhuis de aanzet van een muur aangetroffen. 
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Schilderij, maquette en gevelsteen aanwezig bij Heemkundevereniging Geleen 
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