
De geschiedenis van het perceel waarop 
het arboretum is gevestigd

Met het planten van een afscheidsboom van de gemeente 
Maasdonk werd het Geffense arboretum op 31 december 2014 
officieel geopend. De plaats waar eens de voormalige vuilnisstort 
was gesitueerd moet in de loop der jaren omgevormd worden 
tot een plek waarin het goed toeven is. Toekomstmuziek dus, 
maar hoe zit het met het verleden van dit perceel?

Een onderzoek naar het verleden start met een 
blik op de oudste kadasterkaart van Geffen. 
Maar welk kadasternummer hoort er bij het 
perceel? De digitale snelweg biedt uitkomst, 
door in Google maps de satellietfoto aan te 
klikken en dit te vergelijken met de oude 
kaart, is het misschien mogelijk te bepalen 
om welk perceel het gaat. Het eerste wat 
direct opvalt is dat veel percelen nog steeds 
in het landschap te herkennen zijn en dat na 
ruim 180 jaar!

Het bijbehorende perceelnummer waarop 
later de vuilnisstort zal worden gesitueerd 
is C 460. Dankzij dit nummer kunnen we in 
de archieven teruggaan in de tijd. Wie waren 
de eigenaren en waarvoor werd dit perceel 

Kaart uit 1832, rechtsboven perceel C 460.

Linksonder de boerderij van Gerrit Romme. 
Rechtsboven perceel C 460.
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gebruikt? 
De eerste eigenaar van het perceel die ik kon 
vinden was Jan van der Leest (geb. 6-3-1789), 
zoon van Jan Gijsbert van der Leest en Geertruij 
van Tuijl, hij trouwde op 14 april 1818 met 
Elisabeth Antonie van Kreij  (geb. Nuland 
16.5.1793), dochter van Antonie Mathei van 
Kreij en Catharina van Venrooij. Zij bezaten 
C 459 (grootte 3.08.80 HA) en C 460 (grootte 
0.89.80 HA), beide percelen waren destijds 
als bouwland in gebruik. De percelen gingen 
over in handen van Napoleon Franciscus 
Carolus Josephus Sassen. Over deze eigenaar is 
behoorlijk wat te vertellen.

Sassen werd op 20 augustus 1811 in Hedel 
geboren. Hij verhuisde vrij snel daarna 
naar ‘s-Hertogenbosch, waar zijn vader 
locoburgemeester en belastingontvanger werd. 
Hij ging rechten studeren op de Universiteit 
van Zuid-Nederland en studeerde daar in 1830 

af. Hij vervolgde zij studie aan de Hogeschool 
in Leiden, waar hij Romeins- en Hedendaags 
recht studeerde. Dankzij deze studies werd hij 
een vooraanstaand advocaat. 

In 1835 trouwde hij in Boxmeer met Anna 
Francisca Ludovica Hengst. Het echtpaar kreeg 
zeven kinderen. Sassen was, naast advocaat, 
ook voorzitter van het ‘College van Regenten 
der Godshuizen en Algemeenen Arme te Den 
Bosch’. Hij begon in 1847 bovendien aan een 
politieke carrière als medeoprichter van de 
liberale partij “Unie, vrijheid, openbaarheid 
en orde”. Sassen werd voorzitter van deze 
vooruitstrevende partij, die tussen 1848 
en 1866 de verkiezingen in de Meierij van 
‘s-Hertogenbosch beheerste. Veel stemmen 
gingen niet verwonderlijk naar Sassen, 
waarop hij zitting nam in de gemeenteraad van 
’s-Hertogenbosch. 
Van 1850 tot 1853 maakte hij deel uit van 
de Provinciale Staten van Noord-Brabant. 
Daarna stapte hij over naar de Eerste Kamer 
in ‘s-Gravenhage, waarvan hij tussen 1853 
en 1871 deel uitmaakte. Hij hield zich 
voornamelijk bezig met binnenlandse zaken, 
justitie, accijnzen en onderwijs. 

Na zijn overlijden in 1876 werd een lijst van 
bezittingen opgemaakt. Dit bezorgde de notaris 
heel wat schrijfwerk, Sassen bezat namelijk een 
groot aantal boerderijen en enorme aantallen 
percelen grond. Zo had hij meerdere bezittingen 
in ’s-Hertogenbosch, Beuningen, Winssen, 
Alem-Maren-Kessel, Hedel, Ewijk, Kerwijk-
Bruchem-Delwijnen, Cromvoirt, Rossum, Lith, 
Drunen, Rosmalen, Berlicum, Empel en vooral 
Geffen. Hij bezat grote lappen grond in de 
polder, op ‘de Rijt’ en rondom ‘De Papendijkse 
Hoeve’. ‘Ons’ perceel C 460 behoorde destijds 
met de percelen C 459, 461, 462, 469, 519, 607, 
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 
618, 619, 1478, 1479 en 1481 met een totale 
grootte van 10.798,4 hectare tot hoeve ‘Van 
Rooi’.   
Dat de bezittingen van Napoleon Sassen een 
enorm bedrag waard waren, bleek wel bij de 
erfverdeling onder zijn kinderen. Alle zeven 
kinderen erfden een deel ter waarde van 
ƒ81.216,- ! En dat in een tijd waarin men voor 
een halve cent nog een aankoop kon plegen.   
Bij de verdeling bleek perceel C 460 te 
zijn omgetoverd tot ‘mastbos’, evenals de 
omliggende percelen. Het kwam in het bezit van 
zoon Henricus Franciscus Antonius, roepnaam 
Hendrik, Sassen (Geboren 29 september 1852 

Napoleon.F.C.J. Sassen. 
(Bron: Biografisch Portaal van Nederland, 
Fotoarchief Eerste Kamer, bioportnummer 14158058)
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1906, Hendrik F. A. Sassen. (Bron: Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch, Digitale Collectie nr 0005622)

in ’s-Hertogenbosch). Hendrik, in Geffen ook 
wel ‘Heintje Sas’ genoemd, studeerde af als 
meester in de rechten en was werkzaam als 
advocaat en procureur. Daarnaast was hij 
opmerkelijk genoeg ook schoolopzichter in 
het Arrondissement Boxmeer. Hein had, net 
als andere grootgrondbezitters uit de elite, 
een passie voor ontginning van onvruchtbare 
gronden. Veel van die gronden werden in cultuur 
gebracht met boomaanplant. Wilde dieren 
namen bezit van de nieuwe beschutte plekken 
waardoor een prachtig jachtgebied ontstond, 
een tweede passie van Sassen. Het in cultuur 
brengen van perceel C460 bleek geen succes, 
de grond bleek te schraal, zurig en moerassig 
op bepaalde plekken. Er groeide riet, het was 
oneffen, vol met kuilen. Onland, zoals men dat 
in Geffen noemde.

Op 10 oktober 1904 trouwde hij op 52-jarige 
leeftijd (op huwelijkse voorwaarden) met de 
21 (!) jaar jongere Johanna Adelheid Maria 
Bleys. Zij kwam oorspronkelijk uit het Noord-
Hollandse Hoorn, maar was vanaf 1903 
woonachtig in Den Bosch.
Hij was erg actief in de ontginning van woeste 
gronden in Geffen en mede daardoor werd er 
een straat naar hem vernoemd, de Sassendreef. 
Lang duurde het huwelijk helaas niet, want 
Hendrik overleed twee jaar en één dag later op 
54-jarige leeftijd in Amsterdam. Zijn vrouw 
Johanna behield het vruchtgebruik van de 

goederen, maar werd niet de eigenaresse. De 
eigendomsrechten bleven in bezit van de broers 
en zussen van haar overleden man.

Lang bleef Johanna niet alleen, al op 12 mei 
1908 trouwde ze in Geffen (!) met Albertus 
Joseph Leonardus Eusebius Fock. Kort voor 
haar huwelijk verbleef ze een poosje, van 7 
april tot 15 mei, in Geffen. De reden daarvoor is 
onbekend. Ook de plek waar ze verbleef is niet te 
achterhalen, wellicht logeerde ze bij Lambertus 
van den Hanenberg, hij was namelijk getuige 
bij de huwelijksvoltrekking. Haar nieuwe, tien 
jaar oudere, echtgenoot kende ze wellicht al 
jaren, want hij woonde in het verleden in haar 
geboorte- en woonplaats Hoorn. Albert was in 
1898 benoemd tot notaris in Vught. Daarnaast 
was hij ook actief in de politiek als voorzitter 
van R.K. Kiesvereeniging in Vught. Albert 
en Johanna waren zeer vermogend, in 1914 
vermeldde de Nieuwe Tilburgsche Courant 
hem in de lijst van ‘hoogstaangeslagen’ in de 
provincie Noord-Brabant.   Dat Johanna en haar 
man iets met Geffen hadden bleek een jaar later, 
zij namen een deel van de eigendomsrechten 
over van de familie Spierings. Neefje Josephus 
Nicolaas Maria Spierings, zoon van schoonzus 
Maria Elisabeth Josephina Spierings-Sassen, 
verkocht zijn rechten aan het echtpaar. ‘Ons’ 
perceel C 460 kwam daarmee deels in handen 
van Johanna en haar man.  Weer een jaar later 
besloten de overige familieleden Sassen ook 
hun eigendomsrechten te verkopen aan Albertus 
en Johanna, waardoor zij volledig eigenaren 
werden van vele percelen in Geffen, waaronder 
C 460. Ondanks het vele geld bleek geluk ook 
in die dagen niet te koop. In 1909 bleek Johanna 
zwanger. Helaas was het verdriet groot toen ze 
op 26 april 1910 beviel van een levenloos kind. 
In 1939 overleed Albertus en ging Johanna 
zich bekommeren over alle gronden. Als 
grootgrondbezitster ontving zij elk jaar pacht, 
maar liet zich maar weinig in Geffen zien. 

Liesbeth van Erp-Romme: “Ik weet van 
mijn vader dat zijn ouders de boerderij en de 
gronden pachtten van mevrouw Fock. Zij kwam 
één keer per jaar kijken hoe haar eigendom 
erbij stond, altijd als het koren goudgeel en 
rijp was. Zij droeg dan een grote hoed, wat 
men in Geffen niet gewend was. Omdat ze veel 
kinderen hadden, maar slechts twee setjes nette 
kleding, werden de overige kinderen naar de 
polder gestuurd…”
Haar neef Gerrit Romme, nu nog bewoner van 
de Papenhoeve: “In 1930 kocht mijn opa De 
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1910, Gedeelte uit koopcontract.

1923, Albert J.L.E. Fock. 
(Bron: Collectie Veenhuijzen, Centraal 
Bureau voor Genealogie, Den Haag)

Papenhoeve. Sinds die tijd kregen wij te maken 
met de opzichter die mevrouw Fock in dienst 
had, hij heette Van Esch en kwam uit Vught. De 
grond waar nu het arboretum is hoorde bij onze 
grond. Het was ‘kooie’ schrale grond, waar niet 
veel op wilde groeien.”
Het perceel was destijds al niet bepaald egaal, 
want de Gemeente Geffen deed mevrouw Fock 
in 1950 een voorstel. Men had een probleem, 
waar het huis- en veegvuil van de inwoners van 
Geffen te laten. Het oog viel op perceel C 460 en 
men benaderde de in Vught wonende mevrouw 
Fock- Bleijs. Na wat onderhandelingen ging zij 
akkoord met een twaalfjarig verhuur van het 
terrein. De gemeente zou het perceel gemiddeld 
één meter met huisvuil ophogen, en verplichtte 
zich daarna het terrein te egaliseren en gereed 
voor teelt af te leveren. Men kwam een jaarlijkse 
huurprijs overeen van slechts ƒ 15,- per jaar, 
omdat het terrein na het storten en egaliseren in 
waarde zou zijn vermeerderd…!
Of dit inderdaad het geval was zullen we nooit 
te weten komen omdat mevrouw Fock- Bleijs 
op 14 oktober 1952 overleed. In 1953 grepen 
de gemeente Geffen en enkele omwonenden 
de kans aan om eigenaar te worden van de 
gepachte/gehuurde percelen. Zo nam Gemeente 
Geffen voor ƒ 400,- de eigendomsrechten van 

perceel C 460 over van de nazaten van mevrouw 
Fock- Bleijs. 
In de jaren ’50 werd jaarlijks, met paard en 
wagen, ongeveer 100 ton vuil opgehaald en 
gestort in de reeds gegraven putten. Naarmate 
de jaren verstreken nam ook de hoeveelheid 
van het aangevoerde afval toe. Doordat de 
gemeente niet meer gebonden was aan een 
overeengekomen termijn, besloot men pas in 
1972 te stoppen met het storten.
Gerrit Romme: “De gemeente groef diepe gaten 
tot onder het grondwaterpeil. De zwarte grond 
werd elders op het perceel opgeslagen, het witte 
zand mocht door Mies ‘de Sis’ (van den Berg, 
RV) gratis worden opgehaald. In de gaten 
hebben wij ’s zomers regelmatig gezwommen. 
Dat we dan tussen het vuilnis zwommen, 
daarvan waren wij toen nog niet bewust.
Het gestorte afval werd regelmatig in brand 
gestoken. Ook particulieren kwamen afval 
stortten. Toon Groos (garagehouder) kwam 

1953, Passage uit koopcontract..
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elke week zijn afval uit de garage brengen, soms 
zelfs hele autowrakken en ook die stak hij met 
wat benzine in brand. Doordat er in het huisvuil 
ook papier zat verspreidde het vuur zich soms 
over een groot oppervlakte en smeulde dan 
vaak nog lang na. Eigenlijk brandde de stort 
altijd… “

Tiny Romme: “Voor ons als kinderen bood dit 
terrein ongekend veel mogelijkheden voor spel, 
ontspanning en avontuur. Telkens weer werden 
nieuwe tijdelijke ‘zwemvijvers’ gegraven, waar 
we in de zomerdag naar hartenlust konden 
rondzwemmen. Als we geluk hadden, dan 
zwommen enkele van de talloze ratten gezellig 
met ons mee. Diezelfde ratten vormden ook 
een ware plaag op de boerderij zelf, die slechts 
200 meter van de vuilstort verwijderd was. 

1941, Johanna Adelheid Maria Bleys.
(Bron: RKD Nederlands instituut voor 
kunstgeschiedenis, Afbeeldingsnummer IB00109007)

We hadden in onze foxhond een uitstekende 
rattenvanger. Op een ochtend had hij liefst 12 
ratten gevangen op de vuilnishoop. Ook een 
scherpschutter in onze familie bood uitkomst 
door ’s avonds in het schemerduister plaats te 
nemen in een van de kippenhokken en de ratten 
die op het voer van de kippen afkwamen, op de 
korrel te nemen.
Vuurtje stoken ofwel pyromaantje spelen op de 
vuilstort was eveneens een geliefde activiteit. 
Er staat mij nog iets bij van een dusdanig grote 
brand daar met autobanden, allerlei hout en 
takkenbossen, dat de brandweer van Geffen in 
vol ornaat moest uitrukken.
Buurtvechten zorgde voor duidelijkheid over 
wie als groep de baas was over de vuilstort 
als speelterrein. De Heegt trok vaak aan het 
kortste eind als ze in gevecht kwam tegen 
de Weverstraat en de Papendijk. Vooral de 
‘Schellen’ stonden hun mannetje. Die joegen de 
Heegtjeugd tot in hun huizen terug. Wij waren 
de baas en niemand anders!”
Frans Romme: “Dat vechten herinner ik 
me ook nog goed. Van takken bouwden we  
burchten. We staken fietsbanden aan, die lagen 
er toch genoeg, en gooiden die naar elkaar. We 
beschoten elkaar met pijl en boog, waarbij we 
aan de puntjes echte spijkers hadden bevestigd! 
Het waren echte gevechten…. Een keer was 
Wim van den Hanenberg overgelopen, maar 
wij kregen hem te pakken en sloten hem op. ’s 
Avonds kwam Frans, zijn broer bij ons vragen 
waar Wim toch was. Waren we hem helemaal 
vergeten… Zijn we hem in het donker maar 
gaan bevrijden…!”
Tiny Romme: “De gemeentelijke vuilstort trok 
ook allerlei volk van een bijzonder pluimage aan 
met genoeg Showroompotentie. Een vuilnisbelt 
is natuurlijk een gratis rommelmarkt voor de 
ware liefhebber. Recycling is daar het eerst 
toegepast. Er was niet alleen veel kinderlectuur 
te vinden, de oude Donald Ducks bijvoorbeeld, 
maar ook pikant leesvoer voor volwassenen. 

1972, Torenklanken december.
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De ontzuiling schreed ook in Geffen soms met 
rasse schreden voort. Uit vuilnis kun je mooi 
een bepaalde geschiedenis aflezen. In de jaren 
’60 zag je ook steeds meer illegale stortingen. 
Complete autowrakken, allerlei puinafval, 
autobanden, vuilniszakken vol met condooms 
uit een huis van plezier in Nuland en vele 
zaken meer kon je daar aantreffen. De ratten 
concentreerden zich op het eetbare.” 
Er werd steeds meer gestort waardoor het 
perceel voortdurend werd opgehoogd. Het land 
er omheen was jarenlang met plaggen bemest 
waardoor er bolle akkers waren ontstaan. Een 
nadeel van deze hoger gelegen zandige akkers 
was droogte. In de jaren ‘60 en ’70 werden deze 
akkers ‘uitgeleegd’, de meeste boeren lieten 
een flinke laag zwarte grond afgegraven en 
verkochten dat. Daardoor kreeg men meer grip 
op de waterhuishouding, maar kwam de stort in 

1970, Grote brand op de stortplaats, 
gezien vanaf de Papendijk..
(Collectie: Cees van der Rijt)

verhouding nòg hoger te liggen.
Nadat het storten was gestopt vroeg de 
gemeente aan de familie Romme, eigenaar van 
een naastgelegen perceel, of men tegen betaling 
bereid was hun perceel tijdelijk af te staan. De 
gemeente wilde het stortterrein afvlakken en 
daarna weer afdekken met een laag zwarte 
grond. Dit betekende dat er dus ook vuilnis in de 
onderlagen van het perceel zou terechtkomen. 
Hier ging men uiteraard niet mee akkoord. 

De gemeente stond toen voor de beslissing 
om een nieuwe bestemming voor het terrein 
te zoeken. Doordat het terrein niet bepaald 
egaal was achtergelaten - er waren nogal wat 
hoogteverschillen, het hoogste punt lag twee 
meter hoger dan het laagst gelegen gemeten punt 
- nam men de beslissing om er een crossterrein 
voor de jeugdige Geffense motorliefhebbers 
van te maken. 

Begin jaren ’70, foto gemaakt op de 
stortplaats. Bennie Romme op de 
uitgebrande autowrakken.
(Collectie: Diny van Boxmeer- 
Romme)
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De Dienst Bouw- en Woningtoezicht en 
Gemeentewerken ‘Kring Heesch’ stelde een 
schitterend plan op met daarop de aanplant van 
talloze bomen en struiken. De kosten bedroegen 
ruim ƒ 2.000,-. De gemeente ging niet over tot 
voltooiing van dit plan, maar liet de uitwerking 
voorlopig ‘in de la’ liggen. 

Desondanks begon de jeugd gebruik te maken 
van het terrein. Op crossbrommertjes reed men 
menig rondje. Voor Motorclub Geffen duurde 
het allemaal wel erg lang, bovendien voelde men 
zich door de gemeente aan het lijntje gehouden. 
Men klopte ‘ontelbare’ keren bij burgemeester 
Van Oerle aan voor het verkrijgen van een 
officiële toestemming om een crossterrein aan 
te leggen, maar tevergeefs. Zelfs na de belofte 
van de burgemeester om subsidie te zullen 
verlenen, wanneer men zelf voor het terrein 
zou zorgen, werd er vanuit de gemeente geen 
actie ondernomen. M.C. Geffen was immers 
bereid om het terrein zelf aan te leggen, met 
groenstroken en al. 
Toch schoof de gemeente een besluit hierover 
voor zich uit. Door het uitblijven van een 
akkoord ging M.C. Geffen op zoek naar een 
vervangende locatie. Geffenaar Piet van der 
Heijden bood uitkomst en stelde een gedeelte 
van zijn grond tussen de Heesterseweg en Oude 
Baan beschikbaar. Hiervan werd door M.C. 

Geffen gretig gebruik gemaakt. Het crossbaantje 
op de voormalige stortplaats bleef in gebruik bij 
de Geffense jeugd.
Tegen het gebruik van het nieuwe crossterrein 
aan de Oude Baan rezen vele weerstanden, men 
kon niet anders dan een verbod uit te vaardigen 
op het crossen op deze baan. Hierop haalde 
de gemeente het oude plan voor een legale 
crossbaan op de oude stortplaats weer uit de 
la. De gemeente berichtte in 1979 dat men de 
aanleg hiervan nog steeds van plan was, maar 

1973, Hoogtemeting 
uitgevoerd door Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht, 
afdeling Bouwwerken, 
Heesch

1973, Voorstel crossbaan van Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht en Gemeentewerken ‘Kring Heesch’.
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dat hiervoor eerst een vaststelling van het 
bestemmingsplan vereist was, dit liet nog even 
op zich wachten vanwege de veelomvattendheid 
van de problemen…. Later dat jaar kwam men 
wel weer met een nieuw plan. 
Op 31 mei 1980 werden er in de nabijheid van 
de stortplaats staanplaatsen voor woonwagens 
geopend. Hiermee kwam de realisering van een 
crossterrein in de nabijheid in het geding. Toch 
bleef de jeugd van dit terrein gebruikmaken. 
Het kreeg zelfs regelmatig een prominente 
motorcrosser op bezoek. Ossenaar John van 
den Berk kwam zeer regelmatig trainen en werd 
in 1987, mede hierdoor, wereldkampioen in de 
125 cc-klasse. De gemeente Geffen was hiervan 
zeker op de hoogte, maar liet dit oogluikend toe. 
Een definitieve herbestemming van het terrein 
bleef uit. De jeugd reed er af en toe, maar door 
het ontbreken van onderhoud kreeg de natuur 
meer en meer kans zich te ontwikkelen. Dit had 
tot gevolg dat de begroeiing weelderig werd en 
zich er steeds meer dieren vestigden.
In 2013 besloot Gemeente Maasdonk een 
nieuw plan, ‘Weverstraat’ genaamd, samen te 
stellen. Men liet zich hierbij begeleiden door 
adviesbureau Eelerwoude. Zij stelden voor 
om vrijwel de gehele voormalige stortplaats te 
beplanten met wintereiken en beuken. 
Juist in die periode benaderden Harry Peters, 
Anita Walraven, Jan-Hein Stadhouders en Ruud 
Verhagen de wethouders Rini van de Ven en 
Ben Brands met een plan om te komen tot een 
arboretum in Geffen. Na de mogelijkheden te 
hebben verkend kwam in 2014 de locatie oude 
vuilnisbelt, met belendend perceel, in beeld. 
Na een intensieve voorbereiding, gepaard 
gaande met de nodige onderzoeken, werd op 
31-12-2014 officieel de eerste boom gepland en 
was na vele jaren een herbestemming van de 
voormalige stortplaats een feit. 

1978, Ontwerp crossterrein plan M.C. Geffen.

Geffen heeft vanaf die datum een heus 
arboretum, gevestigd op een eens onbelangrijk 
stukje grond, maar in de loop van de jaren 
wel in het bezit geweest van vooraanstaande 
personen.

door: Ruud Verhagen

1979, Ontwerp nieuwe crossbaan Gemeente Geffen.
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