Ruïne Kasteel Huys ter Horst
1. Ken je de kasteelruïne van Horst?
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Nu is het een puinhoop. de gepubliceerde plannen zien er goed uit.
Ooit geweest, vroeger, op de basisschool
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De beheerders van Huys ter Horst hebben grote plannen met de ruïne. Er komt onder andere
een beweegbox en de toren wordt opnieuw opgemetseld.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Het is goed dat de kasteelruïne een modern jasje krijgt”
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Als dat weer functionaliteit geeft is dat prima
Het mooie aan een kasteelruïne is de herinnering van wat ooit was. Opknappen en
renoveren is helemaal prima! Anders raakt het in verval. Maar probeer hierbij wel
het oude karakter te behouden.
Hopelijk, wel in oude stijl zoals het vroeger is geweest.
Moderner dan een ruïne is zeker wenselijk, maar maak er geen paleis van.
Restaureren is een betere keuze.
Mooi, als het weer toegankelijk is..... een modern jasje zal misschien ook jeugd
trekken
Nu lelijk met die ijzeren stellages
Vooral vrijwilligers bijdrage
Zo.ang je ook het oude en originele maar blijft zien, die combinatie kan erg mooi
zijn en elkaar versterken
De ruine is wel al heel vaak verbouwt/ aangepast
Geen interesse in die dingen
Ligt eraan in hoe verre er gebruik van gemaakt wordt en door wie en wie het
organiseert.
Word er WEER geld in iets van Horst gestopt , de kerkdorpen hebben dat geld ook
meer dan verdiend .
Zolang de gemeente er niet teveel geld in moet pompen, is alles goed.
Als er geld voor is, in de originele staat weer opbouwen. Kan dan museum en een
toeristische attractie worden.
Dan is het nieuw en geen oude ruine meer bovendien zal dat wel weer het een en
ander gaan kosten..
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De oude gebouwen restaureren zoals het vroeger was
Een kasteel is historie, geen modern 'jasje'.
Je moet iets uit de verleden tijd niet in een modern jasje gaan steken.
Niet alles hoeft een modern jasje te krijgen. Ik denk dat de ambitie om het
historisch verantwoord te behouden al veel energie en tijd kost. Ik vraag me af of
dat moderne jasje wel haalbaar is en wie daar eigenlijk in geintereseerd is. Is dat
onderzocht? Waarom moet ook deze ruine commercieel worden uitgebaat? Ik zie
liever dat er wat aan de verbeelding wordt overgelaten
De ruïne lijkt nu al niet meer op een ruïne.
Een kasteelruine (oud) modern maken aan deze tijd is vloeken met de tijd
Een ruïne is een bouwval, gewoon zo laten dus.
Het is een schande dat alles maar modern moet worden gemaakt. Wat is er mis met
de historie zoals die is ontstaan/achter is gelaten
Het is zo géén ruïne meer. Bij het opknappen moeten ze tenminste stenen
gebruiken die erg oud zijn en bij de ruïne passen.
Ik schrok ervan toen ik het zag. Een 'mooie' ruïne helemaal verknald met nieuw
metselwerk wat weer oud moet lijken. Ik vind het verminking van erfgoed.
Ik vind het er nu al vreselijk uit zien! De aanbouw past totaal niet bij de ruïne, heel
jammer!
Ik vind het zeer goed dat er gewerkt word aan de ruine. Wel vind ik dat het zo
origineel mogelijk moet lijken. De muren die er nu bijgemaakt zijn erg recht en
modern.
Ik vindt dat de oude staat gehandhaaft moet blijven .
Modern jasje past niet bij ruïne
Mooi zo laten.
Waar is de juiste historiciteit en culturele waarde gebleven? Het wordt alleen maar
commercieel uitgebuit hetgeen een zeer kwalijke zaak is.
Waarom moet toch alles vernielt worden om het de mensen naar de zin te maken.
Wanneer ik de ruïne zie, krijg ik elke keer buikpijn.Terugdenkend aan hoe dit
vroeger was. Het had toen iets mysterieus. Sinds de bouw van het metalen harnas
om de toren kijk ik überhaupt niet meer die kant op.
Die ijzer toren met die trappen dat heeft een kapietaal dat grapje heeft veel geld
gekost niemand geen mens maakt daar gebruik van niemand klimt daar op door
zonde kapitaal geld over de balk.
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3. Als je de beheerder was wat zou je dan met de ruïne
doen?
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Beweeg box
Bruikbaar iets in de tijd van nu
Conferentie zalen
Cultuur bestemmingen
Educatie en recreatie. De plannen zijn leuk!
Een gebouw met een functie, elke eigenaar heeft de runine een eigentijdse functie geven,
waarom zouden wij dit nu ook niet doen.
Financieel zichzelf in stand te houden gebouw
Functionaliteit
Gezellig koffiehuis
Hoe het er vroeger echt uit zag!
Huidige plannen
Iets multi funcioneel
Model kessel
Multifunctionele ruimte, maar historisch aspecten moeten intact blijven
Museum en restaurant
Museum, oudheidskamer etc.
Oud en nieuw
Restaurant met activiteiten
Restaureren daarbij oud met nieuw combineren (kasteel keverberg kessel)
Sex club
Sportlocatie
Streek museum
Verenigingsgebouw voor een nader in te stellen vereniging van maatschappelijk verbondenen
Voorbeeld kasteel in Kessel
Voorbeeld van Kessel oud met modern gecombineerd
Wat ze nu willen gaan doen
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Anders, namelijk:























Activiteiten er om heen organiseren
Afbreken en opruimen. Kost alleen maar geld
Al die rommel eraf halen die er de laatste jaren bij gezet is.
Bestemming geven
Die ijzerentrappen zijn erg lelij
Die lelijke toren afbreken (staal) en verder met rust laten
Die lelijke toren weg
Gebruiken voor allerlei activiteiten
Geen mening over dit onderwerp
Geheel in oude orginele staat restaureren/opbouwen. Dit een van de zeer weinige kastelen die
in gemeente Horst nog over zijn. Ik zou alles in het werk stellen om hiervoor gelden bij elkaar te
krijgen. Het zou prachtig zijn wanneer het weer in oude luister hersteld zou worden.
Het is helemaal al verpest. De toren had nooit mogen komen.
Ijzer opruimen!!!
Ik heb geen idee... of laten hoe het nu is, of misschien een restaurant erin maken, maar wel in
een bijpassende sfeer
Koffie gelegenheid erbij
Met respect voor het 'oude' verbouwen
Opknappen zodat bezoekers er nog veilig in kunnen, maar het niet teveel moderniseren. Anders
is het op den duur geen ruïne meer
Plan moet kostendekkend uitgevoerd kunnen worden
Recreatief/culturele functie
Zo laten en wat erbij bouwen
Zo laten is al geen optie meer sinds er met europeesch geld al gemoderniseerd is en enkele
ouderen er naar hartelust aan het metselen zijn
Zo laten maar ook de toegankelijkheid vergroten
Zo laten, maar dan netjes opgeruimd
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