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Horn
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

8

510029, 510031, 510032, 510033,
510034, 510035, 510046, 510047

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Horn

Leudal

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Kasteelstraat 6, 6085 BH Horn
Complexomschrijving
Omschrijving complex:
De buitenplaats HORN bestaat uit een imposant in oorsprong middeleeuws kasteelcomplex met bijgebouwen in een
relatief eenvoudige parkaanleg (XIX). Het complex ligt direct ten zuidoosten tegen de oude kern van het dorp Horn
en is omgeven door weilanden en boomgaarden. Aan de zuidkant wordt het complex begrensd door de Rijksweg en
een kort stuk van de Roermondseweg (weg langs het Lateraal kanaal), aan de westzijde door de Kerkstraat, de kerk
plus kerkhof en de Wal, aan de noordkant door bebouwing plus erven aan de Schoolstraat en verder oostwaarts
door de Breeweg en aan de oostkant door een boomsingel, die van de Breeweg naar het kanaal loopt. Het complex
bestaat uit : KASTEEL (1), PARKAANLEG (2), BIJGEBOUWEN (3), BRUG (4), POMP (5), MUREN (6), POORTEN (7) en
TUINSIERADEN (8). Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de
aanduiding der onderdelen aangegeven.
Waardering
De historische buitenplaats HORN is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom van met name
het kasteel en de bijgebouwen; verder vanwege de markante ligging van het complex in het landschap in
samenhang met het dorp.
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Monumentnummer*: 510029
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 november 2002

Kadaster deel/nr:

82802/56

Monumentnaam**
Buitenplaats Horn
Complexnummer

Complexnaam

510030

Horn

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Horn

Leudal

Limburg

Straat*

Nr*

Kasteelstraat

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Horn

D

Postcode*

Woonplaats*

6085 BH

Horn

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1538

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KASTEEL op -eertijds- omgracht opgehoogd terrein, bestaande uit een haakvormig woongedeelte in het zuidoosten,
waarop een ringmuur aansluit met twee (oorspronkelijk vier) rond uitgebouwde hoektorens, midden XIII-XV e.v.;
gewijzigd XVIII en XIX. Gerestaureerd in 1954-1957 na de brand van 1948. Het complex omsluit een min of meer
eivormige binnenplaats; in de lange zuidvleugel, XIV, de grote zaal, die twee verdiepingen omvat; in de oostvleugel
de inrijpoort met hardstenen omlijsting, XV; iets zuidelijker in de oostgevel is de oorspronkelijke ingang herkenbaar
(XIII). Onderste deel van ringmuur in baksteen, daarboven mergel; de onderste rij spaarbogen zijn rond het midden
van de 19e eeuw geopend en voorzien van neogotische balustrades in zandsteen; daken alle gedekt met grijze
leisteen. Van de zuidwestelijke toren resteren de funderingen en een klein deel opgaand werk. Meerruitsvensters.
Waardering
KASTEEL van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de architectuur en de oorspronkelijke
plattegrond - vanwege het grote aantal bouwkundige onderdelen uit de 13e eeuw - vanwege de markante ligging in
relatie tot het dorp en het Maasdallandschap

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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Monumentnummer*: 510031
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 november 2002

Kadaster deel/nr:

82928/89

Complexnummer
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Postcode*
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Horn
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Horn

D
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Horn
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Horn

D

1454

Horn

D

226

Horn
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201

Horn

D

202
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D

1538
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D

1456
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D
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D
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D
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D

222

Horn

D

978

Horn

D

807

Horn

D

227

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. parkgedeelte rond het kasteel c. parkgedeelte met lange vijver d. Franse
tuin e. moestuin f. weilanden ad a.: de oprijlaan is het verlengde van de Kasteelstraat en loopt verder in
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zuidoostelijke richting waar hij eindigt op de weg langs het Lateraal kanaal; vroeger, voordat het kanaal gegraven
was, kwam de laan via een flauwe bocht uit op de Rijksweg. De laan heeft een puinverharding en wordt aan beide
zijden geflankeerd door een enkele rij oude zomereiken; aan het kanaaleinde van de laan staan geen bomen. Het
tracee van de laan is XVIII of ouder.
Ter hoogte van de toegangsdam naar het kasteel ontbreken bomen en verbreedt de verharding zich tot een soort
vaaggevormd voorplein, waaraan liggen: de twee poorten (zie 7) naar het park en de moestuin, de Fransetuin en
enkele bijgebouwen (zie 3). ad b.: het parkgedeelte rond het kasteel ligt in de -inmiddels- droge bedding van de
kasteelgracht; het noordwestelijke stuk gracht voerde in het begin van de 20e eeuw nog water, zeker in de winter;
in dit deel nog de restanten van twee bakstenen bruggehoofden; verder een ijskelder (XVIII/XIX) in de oksel van de
ringmuur en één der steunberen; baksteen, maakt bouwkundig onderdeel uit van de muur. De verbinding (over de
droge gracht) tussen de Kasteelstraat en het kasteel wordt gevormd door een brede oplopende aarden dam;
vroeger (tot begin XIX?) lag hier een brug. Vanaf de dam loopt een pad helemaal rondom het kasteel door de oude
bedding. ad c.: dit parkdeel sluit aan de noordkant direct aan op het hiervoor genoemde deel en wordt in de lengte
in twee nagenoeg gelijke stukken gedeeld door een lange smalle vijver, een laagte die wellicht te maken heeft met
de vroegere winterbedding van de Maas. Er zijn resten van een wilgetenen beschoeiing. De aanleg stamt
waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij het zuidelijk gedeelte het jongst is. Vanuit het kasteel is
er een gezicht over de vijver op Roermond. Er zijn via halfverharde paden verschillende wandelingen mogelijk; over
de vijver liggen twee bruggen (zie onder 4). Gezien de aanwezigheid van enkele solitairen op bepaalde plekken is
het park vroeger opener van structuur geweest. Het park wordt van de oprijlaan gescheiden door een muur en een
lage beukenhaag in het verlengde daarvan. ad d.: Franse tuin, XXa; eenvoudige geometrische aanleg aan de
noordkant van de Kasteelstraat tegenover de dam: gazon met vaas (zie onderdeel 8), waar omheen een brede
border met o.a.rozen en bloeiende struiken. ad e.: de moestuin ligt achter de grote schuren (zie 3), i.e. aan de
oostzijde ervan; de toegang is via een poort (zie 7) naast de remise; gedeeltelijk is de moestuin omgeven door
muren (zie 6), deels verdwenen of ingestort. Tussen moestuin en oprijlaan een lage beukenhaag, die aansluit op de
toegangspoort. Verder de restanten van een druivekas, midden XIX: ijzeren skelet op bakstenen borstwering,
waarin op regelmatige afstand van elkaar hardstenen uitkragende achthoekige pilasters, die als basis dienen voor
gietijzeren halfronde pilasters met korintische kapitelen; deze dragen het dakskelet. ad f.: de weilanden (sommige
vroeger gedeeltelijk boomgaard) vormen de rest van het complex; behoren niet strict tot de parkaanleg, maar zijn
wel beschermenswaard als landschappelijk-visuele buffer.
Waardering
PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom van -met name- de laan - vanwege de
cultuurhistorische waarde op zich en in relatie tot de andere complexonderdelen - vanwege de visueellandschappelijke waarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 510032
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 november 2002

Kadaster deel/nr:

82801/146

Complexnummer

Complexnaam

510030

Horn

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Horn

Leudal

Limburg

Straat*

Nr*

Kasteelstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6
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Bij

Kasteelstraat

11

6085 BH

Horn

Kasteelstraat

13

6085 BH

Horn

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Horn

D

1384

Horn

D

1385

Horn

D

2139

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BIJGEBOUWEN, bestaand uit (van west naar oost): boerderij (a), varkenschuur (b), dienstwoning met schuur (c),
grote schuur (d) en remise (e). De bijgebouwen liggen alle ten noorden van de Kasteelstraat. ad a.: boerderij,
Kasteelstraat 11, XIX-XX; baksteen, schilddak in U-vorm met rode pannen ad b.: losstaande varkenschuur, XIX;
baksteen, zadeldak met rode pannen ad c.: dienstwoning met schuur, Kasteelstraat 13; XVIII-XIX, baksteen,
schiddak, licht ingezwenkt aan de dakvoet, rode pannen ad d.: grote schuur, XVIII-XIX; baksteen, zadeldak met
rode pannen ad e.: remise, XVIII-XIX; baksteen, zadeldak (rode pannen), onderaan licht ingezwenkt; twee
lichtgetoogde inrijdeuren in westelijke topgevel. Inwendig o.m. paardestallen en -boxen, XIXd, hout en gietijzer
(volgens reliëfstempels Engelse import).
Waardering
BIJGEBOUWEN van algemeen belang - vanwege de ouderdom - als wezenlijke cultuurhistorische onderdelen van het
totale complex, zowel in functionele als visuele zin

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BRUG, XIXd?, gedeeltelijk. Het betreft een onderdeel van de grote brug in het park, nl. de bakstenen brughoofden,
gedekt met hardstenen platen, waarop de drie parallelgelegen lichtgetoogde ijzeren H-balken rusten, die het
brugdek dragen. N.B: de houten leuningen zijn nieuw en vallen buiten de bescherming, evenals de andere, kleine
brug in het park.
Waardering
BRUG van algemeen belang - vanwege de ouderdom van met name de ijzeren liggers en de brughoofden - vanwege
de vormgeving - als wezenlijk onderdeel van de parkaanleg

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
POMP, XVIII, in Lodewijk XVI-stijl; ligt aan het voorplein rechts van de dam naar de kasteelpoort; smalle
rechthoekige oude hardstenen paardetrog als waterbak op bakstenen voeting van zelfde formaat; de -inmiddels niet
meer aanwezige- pompkraan zat in bakstenen achterwand, die bekroond is door in- en uitzwenkende natuurstenen
banden. De wand wordt geschraagd door een steunbeer.
Waardering
POMP van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de architectonische vormgeving - als
cultuurhistorisch onderdeel van de historische buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MUREN; er loopt een kort stuk muur van de zuidhoek van de remise naar de poort (zie 7) van de moestuin; deze
muur begint op een hoogte van ong 2.50 m. tegen de remisemuur en daalt over een lengte van ong 3 m. tot ong.
80 cm.; baksteen met rollaag; gerestaureerd in de jaren 80. Verder staat er een stuk muur van ong. 40 m. langs de
zuidzijde van de oprijlaan, XXa; deze begint met een pijler bij het begin van de dam en eindigt bij de ene pijler van
het toegangshek naar het park; baksteen met ezelsrug van platte bakstenen. De moestuin is gedeeltelijk omgeven
door bakstenen tuinmuren, XVIII-XIX; het deel achter de remise en de schuur is onlangs gerestaureerd; de andere
muurdelen verkeren in ruïneuze toestand.
Waardering
MUREN van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische waarde in relatie tot de
andere onderdelen van het complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
POORTEN; het betreft vier poorten, die min of meer identiek zijn; alle XVIII of XIX, bestaande uit twee vierkante
bakstenen pijlers met rijke natuurstenen bekroningen. Poort 1 geeft toegang tot de moestuin; gerestaureerd in
dezelfde tijd als de aansluitende muur. Poort 2 geeft toegang tot het wandelpark; de bekroningen zijn onlangs
vernieuwd; de ijzeren hekvleugels zijn nieuw. De poorten 3 en 4 staan verderop tegenover elkaar in de laan en
geven links en rechts ervan toegang tot de weilanden; deze poorten verkeren in slechte toestand; de bovenkanten
van de bekroningen zijn verdwenen.
Waardering
POORTEN van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de architectonische vormgeving - vanwege de
cutuurhistorische waarde in relatie tot de andere onderdelen van het complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINSIERADEN, te weten: tuinvaas (a), ijzeren beeld (b), 8 balusters (c) en gedenksteen (d), druivenkas.
ad a.: in Franse tuin ronde tuinvaas in Lodewijk XIV-stijl, XXa, op vierkante pedestal met ramskoppen op de
hoeken; cement.
ad b.: in het park tenzuiden van de vijver naast het doorzicht op Roermond: gietijzeren tuinbeeld, voorstellende een
rennend hert, XIXd, Duits?
ad c.: verspreid op en bij het voorplein: hardstenen achtkantige, naar boven versmallende balusters (XIX), die
vroeger links en rechts op de dam stonden als balustrade, onderling verbonden door ijzeren stangen.
ad d.: aan de Kasteelstraat nabij de boerderij; platte verticaal geplaatste natuurstenen gedenksteen op gemetseld
voetstuk, 1935; steen met ingekleurd gekanteld wapen van de familie Magnée de Horn.
ad.e.: druivenkas uit ca. 1880; ijzeren skelet op bakstenen borstwering, waarin op reglmatige afstand van elkaar
hardstenen uitkragende achthoekige pilasters met korintische kapitelen; deze dragen het dakskelet; de kas is geheel
onderkelderd; in de kelder de oorspronkelijke verwarmingsketel.
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Waardering
TUINSIERADEN van algemeen belang - vanwege de ouderdom - als cultuurhistorische onderdelen van het totale
complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Balustrade

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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