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Inleiding 

De Stichting kasteel Huys ter Horst zocht al 
diverse jaren naar mogelijkheden om “Het 
Kasteel” weer toegankelijk te maken voor het 
publiek en te kijken naar een exploitatie 
waardoor met minimale overheidsbemoeienis 
het kasteel in stand kan worden gehouden. 
 
Met dit plan wordt hierop voortgebouwd en 
daarmee een bijdrage geleverd aan het 
ontwikkelen van het concept van de Sportzone 
(Afslag 10). De centrale positie van het kasteel 
wordt verder uitgewerkt. Hierbij is gekeken 
naar de conceptvisie, zoals door de Stuurgroep 
Sportzone is opgesteld in januari 2016. 
 
Sinds 2000 werkt de Stichting Kasteel Huys ter 
Horst met een groep van toegewijde 
vrijwilligers aan de renovatie en gedeeltelijke 
wederopbouw van Kasteel Huys ter Horst. Het 
doel is het volledige ensemble van het kasteel 
een beter aanzicht te geven voor de Gemeente 
Horst aan de Maas en haar bezoekers. 
 
Het voornemen van het ontwikkelen van een 
sportzone waarbij alle actoren worden 
betrokken in de vorming van een totaalvisie, 
wordt dan ook door de Stichting als 
mogelijkheid gezien om haar doelstelling en de 
doelstelling van de sportzone te matchen en 
een meerwaarde te geven. 
 

 

 

 

 

 
Kasteelruïne luchtfoto  1977 

 

enkele rapport conclusies 

“Geconstateerd is dat de Kasteelse Bossen potenties op 
toeristisch-recreatief terrein bezit, die tot op heden nog 
niet volledig tot hun recht gekomen zijn. De huidige 
voorzieningen opereren solitair en hebben afzonderlijk 
te weinig uitstralingskracht om doelgroepen van enige 
omvang aan te trekken”. 
uit: “Huis ter Horst, naar een toekomst voor een ruïne” 
Stichting behoud Cultureel erfgoed Horst september 2001 
 

 
(...) Het gebied kent specifieke natuurlijke kwaliteiten. 
De Kasteelse Bossen zijn nauw verbonden met de 
ontwikkeling van Horst, en maken deel uit van het 
voormalige kasteel- domein van het Huys ter Horst. Van 
het kasteel resteert nu een ruïne, welke enkele jaren 
geleden zorgvuldig is opgeknapt. De recreatieve 
attractie-elementen van de Kasteelse Bossen zijn sterk 
gevarieerd. Op de historie gebaseerde objecten, zoals 
de  kasteelruïne en de kasteel-boerderij, en “natuurlijke” 
attracties, zoals het bos en de visvijvers, zijn direct 
verbonden met de omgeving waarin ze gesitueerd 
zijn.(...) 
uit: Herziene ontwikkelingsvisie KASTEELSE BOSSEN 
Groen-planning Maastricht bv 
juni 2007 
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DE VERSCHILLENDE ZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentenzone Horst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen- en Recreatiezone Horst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportzone Horst Afslag 10 
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letterlijk en figuurlijk het middelpunt 

Kasteel Huys ter Horst heeft een 
bijzondere ligging, niet alleen in de 
Kasteelse Bossen, maar ook in Horst. In 
Horst zijn veel (rijks)monumenten te vinden 
die een verhaal vertellen over de 
geschiedenis van de omgeving. Je zou 
kunnen zeggen dat het kasteel onderdeel 
uitmaakt van een monumentenzone die 
zich over het centrum van Horst uitstrekt tot 
in de Kasteelse Bossen. 

De Kasteelse Bossen vormen op zichzelf 
de dichtbij zijnde Groen en Recreatiezone, 
waar het kasteel de oudste bebouwing 
vormt. 

Het plan van de Stuurgroep Sportzone past 
in de uitwerking van de “Ontwikkelvisie 
Kasteelse Bossen” uit 2007 van de 
gemeente Horst aan de Maas waarin het 
kasteel een prominente rol werd 
toegeschreven als één van de trekkers in 
het gebied. 

Met het definiëren van de Sportzone raakt 
dit gebied zowel de eerder genoemde 
monumenten- en groenzone als het 
Kasteel Huys ter Horst. Het kasteel wordt 
letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de 
nieuwe ontwikkeling. 

 

 

 

 

(...) De kasteelruïne is letterlijk en figuurlijk het middelpunt 
van De Kasteelsche Bossen. De kasteelruïne draagt bij 
aan de uitstraling en de culturele beleving van Groenpark 
De Kasteelsche Bossen. Daarnaast levert het een 
bijdrage aan de leefbaarheid en levendigheid binnen 
Groenpark De Kasteelsche Bossen.  Het vormt tevens 
een trekpleister voor toeristen in de regio. (...) 

uit: conceptvisie 
Groenpark De Kasteelsche Bossen Gemeente Horst aan de 
Maas januari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De drie zones gecombineerd 
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Doelstelling 

Het doel van het onderliggende plan is 
meerledig. In de conceptvisie van de 
Sportzone wordt een voorzichtige richting 
omschreven wat de betekenis van het 
kasteel zou kunnen zijn voor het gebied. 
De Stichting Kasteel Huys ter Horst hoopt 
met dit plan een betekenisvolle en 
gedetailleerde invulling te geven als 
aanvulling op de conceptvisie. 

De volgende doelen staan voor ogen: 

1. HISTORIE 

Het kasteel de centrale positie in vorm en 
betekenis laten waarmaken. 

2. CENTRAAL 

Het kasteel een centrale plek laten zijn 
voor alle betrokken clubs, verenigingen, 
organisaties, sporters, leden, 
recreatievellingen, bezoekers en 
vrijwilligers. 

3. FACILITEREN 

Het kasteel ondersteunende functies laten 
onderbrengen die ten behoeve van de 
clubs, verenigingen, organisaties, 
sporters, leden, recreatievellingen, 
bezoekers en vrijwilligers ruimte 
faciliteren. 

 

4. VERBINDEN 

Het kasteel als verbindende factor voor 
alle betrokken partijen. 

5. INFORMEREN en LEREN 

Het kasteel als informatiepunt laten 
dienen voor het gebied en voor de 
Gemeente Horst aan de Maas in het alge- 
meen. 

6. BOUWEN 

Het kasteel de aanleiding laten zijn om 
voort te bouwen op fundamenten uit het 
verleden om nieuwbouw in de Kasteelse 
Bossen te minimaliseren. 

7. ENERGIE 

Het kasteel de energievoorziening laten 
zijn van en voor de gehele sportzone. 

8. TOEKOMST 

Het kasteel een nieuw en 
toekomstbestendig perspectief te bieden 
die door de gemeenschap gedragen 
wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

De verbindende zone 
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een verbindende factor 

De inzet van Stichting Kasteel Huys ter 
Horst is er op gericht dat de mogelijkheden 
van de locatie volop worden benut. Het wil 
een verbindende factor zijn in het gebied 
dat mogelijkheden biedt voor alle 
betrokken partijen. 

Hierbij wordt het begrip ‘cultuur’ in de volle 
betekenis op gevat, en wordt gezien als de 
beste slagingskans waar de gemeenschap 
ook het meeste aan zal hebben. 
 
Kasteel Huys ter Horst moet hiervoor 
gezien worden als onderdeel van het 
openbare gebied van de Kasteelse 
Bossen, een letterlijk open “Huys voor 
Horst”. 
 
Historie, recreatie, sport en natuur hebben 
elk hun eigen kwaliteiten, maar kunnen ook 
met elkaar worden verbond  en. Hiervoor 
zijn de volgende aspecten van groot 
belang: 
1. Landschap 

2. Ecologie 

3. Cultuurhistorie 

4. Recreatie 

5. Toerisme 

6. Sport 

7. De (historische) samenhang van de 

 Kasteelse Bossen met de kern Horst 

8. De ontsluiting van het gebied 

9. De functie van omliggende gebieden 

10.De financieel-economische basis van 

 de voorzieningen. 

Om deze reden is het belangrijk dat de 
functionele invulling van de Sportzone en 
kasteel Huys ter Horst op elkaar 
aansluiten. 
 

 
Zoals omschreven in de doelen wil de 
Stichting kasteel Huys ter Horst de rol 
vervullen van verbindende factor tussen 
alle partijen. 
 

 

Het is van belang dat iedereen de gelegenheid krijgt om 
optimaal van kunst en cultuur te genieten, daarmee zelf 
actief bezig te zijn en ervaringen met kunst en cultuur te 
delen. 

In het gebied is daarom ruimte voor (nieuwe) 
(professionele) evenementen op het gebied van kunst 
en cultuur, waar mogelijk in samen- werking met 
kleinere initiatieven. Cultuur draagt bij aan het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten. Samen met het 
onderwijs worden initiatieven opgezet om hier een 
bijdrage aan te leveren. 

 

uit: conceptvisie 
Groenpark De Kasteelsche Bossen Gemeente Horst aan de 
Maas januari 2016  
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Impressie Kasteel Huys ter Horst, 1738,  

 
 
Kasteel Huys ter Horst 
 
Het Kasteel Huys ter Horst bestaat 
oorspronkelijk uit zes onderdelen: 
 
1. het Kasteel 

2. de Voorburcht 

3. de Tiendschuur 

4. Hof ter Binnen (enkel de poort resteert) 

5. het grachtenstelsel 

6. resten van “De Schans” 

 
Al deze onderdelen vormden een 
indrukwekkend geheel en straalde grandeur 
uit. 
 
De restanten van het kasteel laten nog weinig 
zien van haar rijkdom aan architectonische 
kenmerken. 

(tekening Jan de Beijer) 
 
 
Er wordt getracht om sommige delen van het 
kasteel te reconstrueren om de bezoekers van 
het gebied een betere referentie van de historie 
te geven. 
 
Van de voorburcht is nu enkel het fundament 
zichtbaar  en in de bestrating is de originele  
vorm van de voorburcht leesbaar.  
De voorburcht vormde in haar oorspronkelijke 
vorm de toegang tot het kasteel. Het 
fundament vormt  nu een prima basis om op 
voort te bouwen en deze oude beheers- en 
entreefunctie een nieuwe invulling te geven.  
 
Verder spelen de andere onderdelen als de 
gracht en de resten van “De Schans” een 
belangrijk onderdeel van de beleving van het 
kasteel. 
 
De Stichting beschouwt om die reden dan ook 
het gehele ensemble als onderdeel van het 
plan.  
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Huys van Horst 
 
De nieuwe ontwikkeling is aanleiding om de 
restanten van het kasteel een nieuwe 
betekenis te geven voor de Sportzone en voor 
de Gemeente Horst aan de Maas, in vorm en 
functie, altijd de historie in acht nemend. 
 
Het Kasteel 
 
Het kasteel heeft de afgelopen 10 jaar een 
langzame transformatie ondergaan. De ruïne 
heeft een aankleding gekregen met een 
welkomspoort en een uitkijktoren die voor het 
publiek is opengesteld. De kelders zijn 
opgeschoond en gerestaureerd. Oud 
metselwerk is gerepareerd, de toren is 
opnieuw gevoegd en geconsolideerd en 
mergelwerk is vervangen. De gevangenis en 
de daarbij behorende kelder       is 
gerestaureerd. 
 
Ook is er aan het kasteel gebouwd met als doel 
delen van het kasteel te herstellen en de 
contouren beter zichtbaar te maken. Het 
hekwerk aan de oostzijde is hersteld en een 
bijbehorende brug aangebracht. 
 
Behalve de centrale ligging is de bijzondere 
omgeving een aantrekkelijk gegeven voor de 
nieuwe mogelijkheden. 
 
De nieuw gerealiseerde ruimtes “De Heeren 
van Horst zaal” en  het “Gevanghuys” zijn 
reeds in gebruik genomen en zijn geschikt voor 
presentaties, vergaderingen, trouwerijen en 
kleine feestelijke aangelegenheden. Deze 
ruimtes zijn uitermate geschikt om behoeften 
binnen en buiten de Sportzone te faciliteren. 
 
Het gedeeltelijk terugbrengen van het 
poortgebouw van de hoofdburcht, met het 
hierin plaatsing van een toiletgroep, maakte 
het geheel compleet. De bestrating van de 
binnenplaats en de versterking van de 
Westmuur  staan nog op de agenda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haard in de nieuwe ruimte “het Gevanghuys” 

 

 
 
Nieuwe ruimte  “het Gevanghuys” 

 

 
 
Nieuwe “Heeren van Horst zaal”  
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Te onderzoeken mogelijkheden 
 
Optie 1 
Het terugbrengen van de contouren van het 
kasteel in cortenstaal 

 
 
 
Een gedachte is het zichtbaar maken van de 
grandeur die het kasteel eertijds had. Dit wordt 
bereikt door het driedimensionaal aangeven 
van de contouren van het kasteel middels 
cortenstaal. 
Deze moderne interpretatie van het kasteel in 
haar oude vorm brengt het kasteel op eigen 
wijze tot leven. Door de contouren zichtbaar te 
maken wordt het voor de bezoeker duidelijk 
wat de omvang van het kasteel inhield en is het 
vanuit een historisch oogpunt beter uit te 
leggen door rondleiders op het kasteel. 
 
Het voorstel is een nieuwe manier van 
conserveren van het verleden. In deze opzet 
kan gekozen worden voor het afdekken van de. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
daken en het aanbrengen van zonnecellen op 
de schuine daken. Dit heeft een tweeledig doel: 
 
1) het afdekken van de kwetsbare, historische, 
restanten van het kasteel; 
 
2) het opwekken van energie voor de totale 
sportzone. 
 
Het ‘nieuwe’ kasteel is bij deze invulling 
letterlijk en figuurlijk een toegevoegde waarde 
voor de sportzone.  
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Optie 2 
Gedeeltelijke reconstructie van oude 
plattegrond Voorburcht 
 
De Voorburcht 
De voorburcht is momenteel niet bebouwd, 
enkel het fundament is zichtbaar, maar zou 
zich uitermate lenen om het ensemble van het 
kasteel een nieuwe betekenis te geven. Het 
kasteel krijgt op deze manier weer een stukje 
van haar glorie terug en kan er gebouwd 
worden zonder nieuwe delen van de Kasteelse 
Bossen aan te tasten. 
 
Het plan omvat het bouwen van een hoeve-
type op de oorspronkelijke plattegrond van een 
laag plus de karakteristieke kap. Het hoeve-
type refereert naar de oorspronkelijke 
voorburcht, maar in een bescheiden en 
hedendaagse manier. 
Met de toevoeging van de burcht wordt de 
nieuwe invulling en betekenis van het kasteel 
meteen duidelijk en ontstaan nieuwe 
mogelijkheden die de functie in het gebied 
kunnen versterken. 
 
Daarnaast functioneert de nieuwe voorburcht 
wederom als entreegebouw van het kasteel, en 
kunnen nieuwe functies op een 
ongecompliceerde manier aan het kasteel 
worden toegevoegd. Met het terugbrengen van 
de bebouwing op deze plek wordt ook het 
ensemble van het vroege kasteel weer 
langzaam hersteld en kunnen toekomstige 
bezoekers een beter beeld vormen van het 
kasteel van weleer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luchtfoto 2007 

 

 
Voorburcht uitsnede tekening 1738  
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Optie 3 
Van ruïne naar Multi Media kasteel 
 

 
 
Hoe om te gaan met monumentale ruïnes? 
De opvatting hoe omgegaan dient te worden 
met cultureel erfgoed is de laatste jaren 
drastisch gewijzigd. Het bestaande monument 
dient gerespecteerd te worden. Aanpassingen 
en uitbreidingen echter mogen eigentijds 
ingevuld worden en dienen het financiële 
bestaansrecht te ondersteunen.  
Het ontwerp van de uitbreiding van deze derde 
mogelijkheid van Kasteel Huys ter Horst 
voldoet aan deze uitgangspunten  
 
Herbouw van het kasteel? 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen 
rijst de vraag wat men in het geval van Kasteel 
Huys ter Horst weer zichtbaar en exploitabel 
wil maken, de voorburcht of het kasteel? Welke 
versie uit welke eeuw van het kasteel? De 
verschillende uitbreidingen en veranderingen 
van het kasteel markeren de plek met de 
funderingen en kelders en hebben een 
historische grondslag. 
 
Bij de vraag naar een exploitabel gebouw 
waarbij de bestaande ruïne gerespecteerd  

 
 
 

 
 
wordt rijst de vraag wat toegevoegd dient te 
worden om de exploitatie rond te krijgen. 
 
Herbouwt men het verdedigingskasteel uit de 
14e eeuw of het woonkasteel uit de 17e eeuw? 
 
De noordtoren, in het verdedigingskasteel als 
woontoren opgericht, is later als kasteeltoren 
gebruikt en is het enige element dat alle 
veranderingen min of meer heeft doorstaan en 
waarvan nog een hoekpunt aanwezig is. 
 
Deze optie kiest als uitgangspunt de versie uit 
de 14e eeuw, het verdedigingskasteel. 
Met een bouwmassa boven het 
verdedigingskasteel worden de ruimtes in de 
ruïne ook bruikbaar omdat de nieuwbouw als 
beschermend dak functioneert. 
 
Deze optie is verder uitgewerkt door DHV 
architecten.  
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Multi Media ruimte 
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DE VERSCHILLENDE FUNCTIES 
 
INFORMEREN 
De Sportzone dient dadelijk een duidelijk 
centraal punt te hebben: 
 

1. Informatiecentrum 
Een belangrijke functie voor de voorburcht is 
de entreefunctie en/of informatiecentrum wat 
ook de beheersfunctie van het gehele kasteel 
behartigt. Deze informatiefunctie kan ruimte 
bieden aan een winkel waar wandel- en 
fietsroutes te krijgen zijn, maar ook andere 
dingen als streekproducten. Het kan 
gecombineerd worden met receptiefunctie 
voor alle andere functies in de nieuwe 
voorburcht. 
 

LEREN 
Het Huys voor Horst is de geschikte locatie 
voor kunst en cultuur. Hierbij is al opgemerkt 
dat ‘cultuur’ door de Stichting Huys ter Horst in 
de breedste zin van het woord wordt opgevat. 
Net zoals sporten gezond is voor het lichaam 
en geest, zo is cultuur dat ook. De volgende 
culturele invullingen voor de voorburcht staan 
voor ogen: 
 

2. Museum Kasteel Huys ter Horst 
De geschiedenis van het kasteel kan hier op de 
juiste plek en op een unieke wijze onderdak 
krijgen. In samenwerking met het Kantmuseum 
in Horst kan gekeken worden naar de 
bestaande collectie van de Oudheidkamer en 
hoe deze een permanente plek kan krijgen op 
de eigen historische plek. 
 

3. Tijdelijke tentoonstellingen 
De restanten van de kasteeltuin “de Schans” 
zijn de thuishaven van de Drie Gratiën. Het 
ensemble, inclusief de Voorburcht leent zich 
om de brug te slaan naar de hedendaagse 
beeldhouw kunsten. (uitwerking in onderdeel  
“De Schans”) 
 

4. Ruimte ten behoeve van 
educatie/cursus/instructie Aansluitend aan de 
sportfaciliteiten en het museum kan de nieuwe 
Voorburcht plaats bieden aan specifieke 
ruimtes waar cursussen, instructielessen of 
ruimte voor educatie of presentatie nodig is. 

 
Startpunt fiets en wandelroutes 
 

 
Museum kasteel Huys ter Horst (maquette) 
 

 
Tijdelijke tentoonstellingen – educatieruimte 
 

 
Informatiefunctie  Baliefunctie Afslag 10 
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FACILITEREN 
Verder aansluitend op de doelgroepen die 
gebruik zullen maken van de nieuwe 
Sportzone kan de nieuwe Voorburcht voorzien 
in ondersteunende voorzieningen zoals: 
 
5. Binnensporten 
Op de begane grond kan ruimte worden 
ingericht voor b.v. de volgende binnensporten: 
- Judo 
- Handboog schieten 
- Jeu de Boule 
 
6. (Jeugd)herberg / Short Stay 
De locatie van de Voorburcht leent zich 
uitermate voor het bieden van overnachtingen 
voor groepen sporters die het park voor een 
trainingskamp willen gebruiken. 
 
7. Gezondheidscentrum 
De locatie “Voorburcht” leent zich voor het 
huisvesten van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut en andere ondersteunende 
zorgverleners die mogelijk snel hulp kunnen 
bieden aan de sporters van de clubs en 
verenigingen. (Dit onderdeel wordt door RKSV 
Wittenhorst verder ontwikkeld) 
 
8. Kantoorruimte 
Ruimte kan permanent of in een verhuuroptie 
worden aangeboden. Het kan de zetel zijn van 
de sportconsulent. Deze ruimtes kunnen ook 
dienen als ondersteunende ruimtes voor het 
museum en de ruimte voor 
educatie/cursus/instructie. 
 
VERBINDEN 
De Stichting is van mening dat de verbindende 
factor nog op andere manieren kan worden 
gevisualiseerd. Hierbij wordt gedacht aan: 
- een plek waar de sportgeschiedenis van 
Horst aan de Maas in beeld wordt gebracht. 
(sporthall of fame)  
- een uitvalsbasis voor verenigingen die 
binnen de sportzone geen faciliteiten hebben. 
(fietsers, wandelaars, vogelaars, enz.) 
- verkooppunt of inschrijfpunt voor 
verenigingen en/ of sportevenementen 
- etc. 

 
Vergader werkruimte 
 

 
Kantoorruimte 
 

 
Groepsaccomodatie  
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kasteeltuin De Schans 
 
Aan de oude Kasteellaan grenst een 
overgebleven deel van de tuin die tot het 
kasteel behoorde. De tuin is opgenomen in de 
grotere structuur van de Kasteelse Bossen. De 
tuin is een bijzonder onderdeel van de gehele 
groenstructuur en heeft een eigen 
verblijfskwaliteit. 
Ook de aanwezigheid van de Drie Gratiën 
geeft de tuin een verrassend aangezicht en 
doet denken aan een open lucht 
tentoonstelling. Als onderdeel van het 
ensemble van Kasteel Huys ter Horst biedt het 
de mogelijkheid om dit idee verder uit te 
werken. 
 
De Gemeente Horst aan de Maas kent een 
rijke collectie van kunst in de openbare ruimte. 
Deze collectie kan in de Kasteelse Bossen een 
eigen invulling krijgen die zelfs nog kan worden 
afgestemd op de Sportzone. 
 
1. Openluchttentoonstelling Kasteelse Bossen 
 
Het gehele gebied van de Sportzone kan 
ingericht worden als een uitbreiding op de 
beelden route door de Gemeente Horst aan de 
Maas. 
 
2. Kunstmarkt De Schans 
 
Als aanvulling op het thema van de open lucht 
ten toonstelling kunnen in De Schans 
kunstmarkten georganiseerd worden. 
 
3. Opwaarderen wandel - en fietsroutes 
 
De wandel-, fiets-, en andere recreatieroutes 
kunnen door kunstenaars op gepaste wijze 
begeleid worden met kunstige bewegwijzering 
in een stijl die past bij de Sportzone ofwel het 
Kasteelpark. 

 

 

 
De drie Gratiën 
 

 
Oprijlaan Kasteelpark ter Horst 
 

 
Toegangspoort voormalig Hof ter Binnen 
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De ontbrekende schakel 
 
Bij voltooiing van deze werkzaamheden kan 
het kasteel gebruikt worden voor meerdere 
doeleinden. Om het kasteel actief onderdeel te 
kunnen laten zijn van de Sportzone is het de 
bedoeling om de verbinding via de voorburcht 
naar de binnenhof van het kasteel open te 
maken. Vanuit de binnenhof kan men dan door 
de poort over de brug de imposante 
Kasteellaan inlopen. 
 
Op deze manier wordt Kasteel Huys ter Horst 
volledig onderdeel van de infrastructuur van de 
Sportzone. 
 
Hiervoor is het van belang dat de Voorburcht 
een nieuwe bestemming om de 
beheersbaarheid van het gehele kasteel krijgt. 
Dit rapport doet bovengenoemde voorstellen 
vooral om de betekenis van de Sportzone mee 
vorm te geven, daarnaast betekent het dat het 
kasteel ook voor de volgende generaties 
behouden blijft. 
 
Zoals in de doelstelling omschreven is het 
belang van het kasteel enkel waardevol als het 
door de gemeenschap kan worden benut. 
 
Het kasteel biedt de unieke kans voor de 
Gemeente Horst aan de Maas en de 
ontwikkeling van de Sportzone om alle 
activiteiten in het gebied een centraal punt te 
geven wat de betrokken partijen samenbrengt: 
Kasteel Huys ter Horst, de essentiële schakel 
in de Sportzone.

 
 

 
 
schema kasteel met huidige infrastructuur 
 

 
schema kasteel 1: Voorburcht 2: Hoofdburcht 
 
 

 
schema kasteel met doorlopende route 
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De toekomstige opgaven 
 
In “hardware” termen ziet de Stichting kasteel 
Huys ter Horst op basis van deze notitie, de 
volgende ontwikkelingen voor Kasteel Huys ter 
Horst: 
 
1. Kiezen uit de drie opties 
  

Optie 1: Het terugbrengen van de  
 contouren van het kasteel in cortenstaal 
   
Optie 2: Gedeeltelijke reconstructie van 
  oude plattegrond Voorburcht 
   
Optie 3: Van ruïne naar Multi Media   
 kasteel 

      
2. Beleving van het Kasteel met een doel:  
  historie, centraal, faciliteren, verbinden, 
  informeren en leren, bouwen, energie,  
  toekomst 
 
3. Ontwikkelen van Kasteeltuin De Schans: 

a) Open maken zichtlijnen naar kasteel.  
b) Inrichten als beeldentuin. 
 
 

Inmiddels (in 2019) heeft het bestuur van 
stichting Kasteel Huys ter Horst gekozen  
voor optie 3. 
Het Multi Media kasteel 
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Optie 1 Contouren in cortenstaal 
 

 
Optie 2 Reconstructie voorburcht 
 

 
Optie 3 Multi Media kasteel 
 

 
Ontwikkelen kasteeltuin de Schans 


