
Kasteelruïne Born 
 
Voor het eerst wordt kasteel Born in aktes van 1150 genoemd. Het middeleeuwse kasteel was 
dicht bij de plek van de huidige ruïne gelegen en was eigendom van Gozewijn I van Born. In 
1154 verkocht Gozewijn het kasteel aan Hendrik II van de Leyen, prins-bisschop van Luik en 
de zoon van Hendrik I, graaf van Limburg en Arlon. Achtereenvolgens was het goed in bezit 
van de geslachten Van Valkenburg en Van Salm. Jan van Salm verkocht in 1400 het kasteel 
aan hertog Willem III van Gulik.  In 1538 werd het kasteel gedeeltelijk ontmanteld. Hoe het 
vroegere kasteel er uitgezien heeft, is niet bekend. Na een korte bewoning door de Drimborns, 
kregen de Gulliks het goed weer in handen. In 1647 verkocht Wolfgang Willem van de Palts, 
graaf van Gulik de kasteelrestanten aan Jan Arnold van Leerode, een graaf afkomstig uit het 
Duitse Heinsberg, die het huidige kasteel tussen 1666 en 1684 als pronkslot nabij het oude 
kasteel liet optrekken. 
 
De huidige ruïne was oorspronkelijk een classicistisch rechthoekig gebouw met vier 
hoektorens, opgetrokken in Maaslandse renaissancestijl met hardstenen raamomlijstingen en 
mergelbanden op de hoeken van de torens en als afbiezing van de etages. Het kasteel complex 
omvatte ook een afzonderlijk gelegen voorburcht met drie aaneengesloten vleugels rond een 
binnenplein. In de noordelijke vleugel waren de rentmeesterwoning en stallen opgenomen. De 
middenvleugel, die in de 1989  plaats moest maken voor nieuwbouw,  bestond alleen uit 
stallen en schuren. De zuidelijke vleugel  bevatte een koetshuis, een tiendschuur en een 
paardenstal. 
 
Maximiliaan van Leerode was in de Franse Tijd, in 1813, gedwongen zijn kastelen Born en 
Grasbroek van de hand te doen. Dit was het einde van de heerlijkheid Born. Maximiliaan 
reisde af naar zijn stamslot in Duitsland. De Maastrichtse industrieel Lodewijk Matheus 
Gilissen werd de nieuwe bezitter. Zijn erfgenamen verkochten het kasteel door aan Hendrik 
de Cramer, getrouwd met Elise Ransonnet. Hun dochter en erfgename Joanna Clementina, 
was tweemaal getrouwd. Het eerste huwelijk was met Jean Baptist Barbou de Roosteren, het 
tweede met de Belgische graaf Amédé du Puis de Watremont. Haar zoon uit het eerste 
huwelijk, Johannes Barbou werd kasteel Grasbroek nagelaten. Haar zoon Henri du Puis de 
Watremont uit haar tweede huwelijk, erfde kasteel Born.  Na het overlijden van Henri kwam 
kasteel Born weer in handen van Jean Barbou, wiens zoon Etiënne de laatste bewoner was tot 
het kasteel in 1930 afbrandde. 
 
In 1955 kocht de gemeente Born de ruïne aan. Tot restauratie is het echter nooit gekomen. 
Wel werd de voorburcht in de jaren 1989 en 1990 gerestaureerd en een nieuwe middenvleugel 
gebouwd die dienst gingen doen als kantoorruimten van het stadhuis van de gemeente. Na de 
gemeentelijke herindeling van 2001, waarbij Born onder de nieuwe gemeente Sittard-Geleen 
viel, is het in gebruik als gemeentelijk archief  
 
De kasteelruïne die nog geheel omgracht is, ligt in een kasteelpark dat tegenwoordig als 
wandelpark en kinderboerderij is ingericht. In 2000 werden consolidatiewerkzaamheden 
uitgevoerd aan de ruïne om het voor verder verval te behoeden. 
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