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Het landhuis moet zo veel mogelijk opgaan in het landschap. Afbeelding: Johannes Timmermans 
 

De oostflank van de Sint Pietersberg is herboren. Tien jaar na de ophef over de teloorgang 
van het historische, agrarische landschap heeft het landgoed vorm gekregen en nadert 
het imposante landhuis voltooiing. Joris Dassen houdt onvermoeid vol om zijn droom 
waar te maken.  

Zijn favoriete panorama beziet hij vanaf de rijen pinot noir, bijna op het hoogste punt. Langs de 
wijnstokken richting het zuiden, overziet hij zijn landgoed in de historische omgeving. De 
neogotische kerk van Sint Pieter Op de Berg, de top van Slavante, de weelderige bosrand. 
Tussen de wijnbladeren door, in de verte, openbaren zich subtiel de contouren van zijn landhuis 
in wording. „Het valt helemaal weg tegen de achtergrond. Precies zoals ik wilde. Prachtig hè?”  

Tussen de wijnbladeren door, in de verte, openbaren zich subtiel de contouren van zijn landhuis 
in wording. „Het valt helemaal weg tegen de achtergrond. Precies zoals ik wilde. Prachtig hè?” 

Joris Dassen blikt over de groene glooiing van de bergflank. „Tien jaar geleden brak de hel los. 
En moet je eens zien wat de natuur doet in tien jaar. Moet je je voorstellen wat een kale vlakte 
het hier was. Er stond een gek wit huisje en daar omheen alleen een geploegde akker.” Hij houdt 
een moment stilte. „En nu sta je hier en hoor je duizenden vogels fluiten. Het is hier altijd een 
kakofonie van geluiden om je heen.”  

 
 



Reesporen 

Landgoed Sint Pieter is het resultaat van jaren zorgvuldig plannen en aanplanten. Hoe staat de 
zon? Hoe is de bodemsamenstelling? Welke soorten passen in dit Natura 2000 gebied? Een 
derde van het landgoed is beplant met houtopstand: bomen, struiken en struwelen zoals de 
kardinaalsmuts en zelf gestekte wilde braam van de berg. In de bossages grazen galloway 
runderen. De fruitwei achter de kerk is een melange van onder meer hedelfingers, en legipont-
peren; bijenkasten zorgen voor onbespoten honing.  

 
Joris Dassen. Foto: Johannes Timmermans 

„Ik heb geprobeerd natuur en landbouw zo goed mogelijk te combineren, rekening houdend met 
de kwetsbaarheid van dit gebied. Ik denk dat we de potentie van het landschap maximaal benut 
hebben.” Hij heeft bewust geen hond. „De hele Sint Pietersberg is een groot 
hondenlosloopgebied. De natuur krijgt nergens rust. Hier wel.” Hij heeft laatst zelfs reesporen 
ontdekt. 

Het was geen vooropgezet plan, bezweert hij nogmaals. Toen hij het aftandse huisje op de 
helling kocht, was hij puur op zoek naar een plek om rust te vinden. Een zomerhuisje. Maar al 
gauw ontspon zich een dynamiek die hij niet had kunnen voorzien. Hij kreeg land aangeboden; 
grote en kleine percelen. De mogelijkheid om een officieel landgoed te stichten kwam in beeld, 
waarna hij enthousiast raakte en zelf actief op zoek ging naar meer grond op de berg. „Ik was 
ook maar een groen blaadje. Het ging allemaal heel snel.”  

Houtskeletbouw 

In totaal kocht hij ruim negen hectare aan percelen. De verontwaardiging was groot toen het 
uitkwam. De Sint Pietersberg, die lange tijd schier onaantastbaar leek, werd verkwanseld ten 
gunste van een individu! Maar Joris Dassen liet niet meer los, in de overtuiging dat hij het land 
waardevol kon transformeren. Destijds zei hij: „straks mogen ze zelf beoordelen of ik een 
natuurliefhebber ben, of een Patjepeeër.”  



Nu loopt hij trots over zijn landgoed, waar de laatste hand wordt gelegd aan zijn landhuis. Een 
sculptuur in houtskeletbouw. Zo subtiel als het lijkt van een afstand, zo robuust is het van kortbij. 
De basis wordt gevormd door 350 jaar oude, met de hand gekapte balken die ooit verscheept zijn 
uit Suriname om als meerpalen in de haven van Rotterdam te dienen.  

Inspiratie 

Het ontwerp is van zijn oom, de kunstenaar Xander Spronken, in samenwerking met architect 
Mathieu Bruls. Joris Dassen is gefascineerd door het brute werk van de Belgische architect 
Juliaan Lampens, die als inspiratie diende. Allerlei ingenieuze technieken en trucs zijn bedacht 
om het zo sober en modernistisch mogelijk uit te kunnen voeren. Geen kozijnen bijvoorbeeld; de 
ramen worden rechtstreeks in de balken gezet.  

„Dit moet duizenden jaren meekunnen. Hoe ouder het wordt, hoe mooier.” Het huis moet deels 
‘overwoekerd’ worden door groen. De zonnepanelen op het dak van cortenstaal maken de 
woning grotendeels zelfvoorzienend. „Er komt geen spat verf aan te pas. Alleen beton en 
leemstuc. Het wordt ruw en spartaans.”  

 
350 jaar oude balken uit Suriname vormen de basis voor het huis. Foto: Johannes Timmermans 

De muren hebben een dikte van 80 centimeter. Een wens die Joris Dassen overhield aan zijn 
jeugd, toen hij als jongetje steevast geïmponeerd raakte door de dikke muren van kastelen en 
forten. Onder de leefruimte met adembenemend uitzicht ligt een verzonken verdieping met 
slaapvertrekken. Ingenieus is de liftschacht naast het huis naar de ondergrondse garage op acht 
meter diepte; de lift is verzonken in de bodem zodat hij nauwelijks opvalt.  

Procedures 

Een bouwwerk met eeuwigheidswaarde, zo ziet hij het. Liefst zou hij het als monument van de 
toekomst geregistreerd willen hebben. „Dat zou de ultieme beloning zijn. Ik denk dat het kan. Bij 
Unesco zijn er mogelijkheden”, lacht hij.  



Joris Dassen laat zich niet gauw beperken, denkt graag groot. Achteraf is hij blij dat hij door alle 
procedures noodgedwongen afgeremd is met de bouw van het huis. „Ik geloof ook heel erg in het 
lot.” Neem nou zijn last minute beslissing in 2014 om met een vriend naar Sao Paulo af te reizen 
voor de halve finale van Oranje tegen Argentinië. Hun gsm’s werden gestolen, waarna een 
ongekende rust over hem heen kwam. Weg business. Weg haast. Instinctief besloot hij zijn leven 
om te gooien. In een internetcafé mailde hij zijn vader dat hij hun makelaarskantoor niet voort zou 
zetten. En passant vroeg hij hem de losgebroken galloways op de berg weer binnen de hekken te 
dwingen, het laatste bericht dat hem had bereikt.  

Een lang verblijf in Brazilië en Los Angeles volgde, met avonturen in onroerend goed en 
marmerhandel. Maar de berg liet hem niet los. Inmiddels is hij alweer een tijd gevestigd in 
Maastricht; hij kan niet wachten om met zijn vriendin het huis te betrekken. „Tien jaar lang heb ik 
de tijd gehad om goed na te denken wat ik wilde. Als ik meteen had kunnen bouwen was hier 
misschien wel het zoveelste standaard witgepleisterde pand gekomen.”  

 
Het huis is ontworpen door Xander Spronken en Mathieu Bruls. Foto: Johannes Timmermans 
Aanknopingspunten 

De storm van kritiek, rechtszaken, talloze bouwcontroles en handhavingsverzoeken „om gek van 
te worden”, heeft hij doorstaan. Sterker, hij stelt in elke rechterlijke uitspraak wel inspiratie of 
aanknopingspunten te hebben gevonden om zijn huis te kunnen perfectioneren. Bij een van de 
laatste rechtszaken werd hem zelfs duidelijk dat een zwembad juridisch tot de mogelijkheden 
behoort. „Ik doe alles volgens de wet. En de wet geldt voor iedereen.”  

Het huis is groter geworden dan het slooprijpe huisje dat er stond. Dat komt onder meer doordat 
hij de diepte in is gegaan en bijvoorbeeld maximaal gebruik heeft gemaakt van de regeling om 
vergunningsvrij te kunnen uitbouwen. „En reken maar dat ik alles door superjuristen heb laten 
uitzoeken.”  

 

 



Open dagen 

Hij heeft sterk het gevoel dat het landgoed inmiddels omarmd wordt. „Het is gedraaid. Ik voel 
het.” Hij wil mensen erbij betrekken, door het houden van open dagen, fruitplukdagen, 
proeverijen van de brut Bulles de Bonheur (geluksbubbels). Er is zelfs al een huwelijk op het 
landgoed gesloten. Hij verwijst naar de historische landgoederen rondom Maastricht die nu als 
een collectieve rijkdom ervaren worden. „Ik ben geen mens die zich afsluit van de buitenwereld. 
Een landgoed is gewoon iets heel moois waar we met zijn allen van moeten genieten.” 

Bulles de Bonheur 

Chardonnay, pinot blanc, pinot noir en auxerrois: dat zijn de druiven die op het landgoed groeien 
voor de mousserende wijn Pieter Brut, Bulles de Bonheur (geluksbubbels). Joris Dassen maakt 
de wijn op de traditionele champagne méthode samen met wijnboer Ralph Huydts van wijngoed 
Raarberg in Meerssen. De kalkrijke bodem op de oostflank is uitermate geschikt voor 
druiventeelt. Er wordt zo min mogelijk gespoten; biologische productie is het uiteindelijke doel. De 
druiven worden verwerkt in het productielokaal in de Alexander Battalaan. De eerste oogst 
leverde 1500 flessen op, vorig jaar kwamen er 7000 flessen van het land. 

Meer informatie: www.landgoedsintpieter.nl 

 


