
onderzoek – augustus 2014

H. Antonius Abt - Horssen

herbestemming
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0 inhoud onderzoek

1. kenmerken kerklocatie
2. kerkdorpen: kleine kernenbeleid
3. waardestelling en transformatieruimte
4. aanknopingspunten
5. onderzochte scenario’s
6. conclusies en vervolg
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0 opzet rapportage

Omschrijving

• rapportage geeft in korte 
bewoording onderzoeks-
resultaten weer

• opsomming van kenmerken  
per onderwerp

• per onderwerp directe 
weergave van aanknopings-
punten voor herbestemming 

• illustratief
• rapportagevorm is tevens 

presentatievorm
• toon enigszins negatief om 

urgentie bij alle betrokken 
partijen en instanties aan te 
geven

• geen standaardoplossingen, 
creativiteit noodzakelijk
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1 kenmerken kerklocatie

1. gebouw
2. terrein en omgeving
3. regio
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1 kenmerken gebouw

Exterieur

• bouwtijd 1909-1910 
• architect Caspar Franssen, 

bouwde ca. 40 kerken
• front van toren met pastorie

typerend voor RK neogotiek
• complex van kerk, toren, 

pastorie, bijgebouwen en tuin
• overig geen opvallende 

gebouwonderdelen

front van toren met pastorie
karakteristiek
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Gebouwstructuur kerk

• heldere plattegrond 
• enkele nevenruimten
• smalle beukmaten
• lage zijbeuken
• stenen gewelvenplafonds
• veel verschillende daken
• middelgroot vloeroppervlak: 

kerk 625 m2

gunstige afmetingen kerk-
gebouw

kenmerken gebouw
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Gebouwstructuur pastorie

• diverse verbouwingen onder-
gaan

• na verbouwing in 1977 
heldere plattegrond 

• ruime beukmaat van 4,5m
• hoge plafondhoogte
• handzaam vloeroppervlak: 

pastorie 225 m2

gunstige afmetingen 
pastorie

kenmerken gebouw

1977

1941
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Daglichttoetreding

• redelijk aantal gevelopeningen
• glas-in-loodramen vanaf 

ca. 2 m boven begane grond   
en hoog in middenschip

• authentieke glas-in-loodramen 
met veel gekeurd glas    
temperen het licht

• lage zijbeuken brengen licht 
niet diep in de kerk

• weinig licht op begane grond 
door belendingen

• gewelvenplafond sluit 
daklichten uit

• gesloten front en absis met 
stookhok en sacristie

• belendingen hebben veel 
invloed op daglicht en uitzicht

daglichttoetreding beperkt 
voor verblijfsruimten

kenmerken gebouw

donkere 
zone
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1 kenmerken gebouw

Kerkinrichting

• kerkinterieur heeft sinds 
bouwtijd nauwelijks verande-
ringen ondergaan

kerkinrichting grotendeels 
uit bouwtijd kerkgebouw
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1 kenmerken gebouw

Monumentenstatus

• kerk rijksmonument VANWEGE 
doopvont en klok sinds 2009

• doopvont afkomstig uit 
Middeleeuwse voorganger aan 
overkant van straat

• onduidelijke monumentale 
status doopvont versus      
gebouw

• doopvont is verplaatsbaar
• monumentenstatus 

bespreekbaar maken bij 
Monumentenzorg

• pastorie gemeentelijk 
monument sinds 2005

verbouwde pastorie 
gemeentelijk monument

kerk beperkte monumenten-
status, doopvont 
verplaatsbaar
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1 kenmerken gebouw

Onderhoudskosten

• Uit het rapport 2013 van 
Monumentenwacht is op te 
maken dat de onderhoudsstaat 
redelijk is maar achteruit gaat

• staat toren is goed na herstel-
werkzaamheden

• er wordt op het moment geen 
gebruik gemaakt van de BRIM 
regeling vanwege onduidelijk-
heid over het recht hierop

• Bij bouwzaken Bisdom Den 
Bosch is geregistreerd dat  
€ 900.000 nodig is voor 
restauratie en € 6.500 per jaar 
voor regulier onderhoud

matige onderhoudstaat 
vergroot risico voor 
haalbaarheid
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Terrein

• kerkpleintje met bestrating aan 
voorzijde

• pastorie heeft strak 
aangelegde voortuin

• grote, groene pastorietuin met 
moestuin

• begraafplaats ligt verderop

grote, groene pastorietuin 
geeft meerwaarde aan 
locatie

kenmerken terrein en omgeving
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Bijzonderheden

• looppad over kerkterrein naar 
voormalige Bonifatiuskerk
aan overzijde straat

koppeling met looppaadje 
kan meerwaarde geven

kenmerken terrein en omgeving
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1 kenmerken terrein en omgeving

Kadastraal bericht kerk

• kerk en kerkplein bevinden 
zich op perceel F112 met 
perceelgrootte 8 a 60 ca

• kadastraal omschreven als 
Godsdienst

• perceelgrenzen volgen 
kerkgebouwcontouren

• voorzijde kerk ingeklemd 
tussen pastorie, looppad en
naastliggende boerenschuur

kerkgebouw is kadastraal en 
door belendingen (deels) 
opgesloten

Kerkpad

Ze
lks

es
tra

at
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Kadastraal bericht pastorie

• relatief groot is het perceel van 
pastorie en tuinen, perceel 
F823 met grootte 18 a 17 ca

• pastorie op vrij liggend kavel
• kadastraal omschreven als 

Wonen Erf – Tuin
• perceel F824 is verkocht aan 

huisarts
• schuin achterliggend kavel 

staat te koop met 

perceelgrootte en ligging 
pastorie biedt mogelijk-
heden

Kerkpad

Ze
lks

es
tra

at

huisarts

kenmerken terrein en omgeving
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Bestemmingsplan

• bestemming maatschappelijk 
geldt voor het gehele 
kerkterrein

• tevens voor achterliggende 
percelen van de huisarts

• bebouwingspercentage is 
100%, echter is het bouwvlak 
aangeduid als de huidige 
bebouwing van kerk en 
pastorie 

zonder bestemmingsplan-
wijziging mag er in de tuin 
niet worden gebouwd

kenmerken terrein en omgeving
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Bestemmingsplan

• naast de gebruikelijke maat-
schappelijke functies incl. 
parkeren, groen, nuts/water-
voorzieningen etc. is tevens 
onzelfstandige horeca 
toegestaan

• het bevoegd gezag mag 
afwijken van bepaalde bouw-
regels 

maatschappelijke functies en 
onzelfstandige horeca 
passen in bestemmingsplan

Kom Horssen

kenmerken terrein en omgeving
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1 kenmerken regio

Horssen in regio

• Horssen ligt in landelijk gebied, 
Land van Maas en Waal

• Wijchen, Nijmegen en Tiel zijn 
steden in de regio

• Afferden, Deest, Druten, 
Horssen en Puiflijk vormen de 
kernen van de gemeente 
Druten

• Horsen ligt als zelfstandige 
kern het meest zuidelijk binnen  
het grondgebied van de 
gemeente Druten

• grondgebied van Horssen is 
vooral landelijk

transformatie afstemmen op 
landelijk gebied
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1 kenmerken regio

Horssen in RK-regio

• RK parochie van H. Franciscus 
en H. Clara (Druten) heeft 5 
kerkgebouwen, 5 begraaf-
plaatsen en 4 pastorieën 

• Horssen ligt het meest zuidelijk 
binnen de RK parochie aan de 
andere kant van de N322 Maas 
en Waalweg

• men kan tegenwerking 
verwachten vanuit actieve 
kerkgemeenschap

Horssen ligt decentraal in  
parochie 
tegenwerking actieve 
kerkgemeenschap reëel 
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1 kenmerken regio

Bereikbaarheid auto

• doorgaande Maas en Waalweg 
(N322) is in 2,3 km / 4 min. 
rijden bereikt

• op 9 km / 9 min. rijden 
loopt snelweg A50

• snelweg A15 ligt op 14 km / 
13 min. rijden

• Tiel, Nijmegen en Wijchen is 
ca. 20 km / 20 min. rijden

• op het terrein zijn geen / 
enkele parkeerplaatsen

• langs de straat parkeren is 
mogelijk in beperkte mate

landelijk gelegen en per 
auto in beperkte aantallen 
bereikbaar

Ti
el

N
ijm
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en
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1 kenmerken regio

Bereikbaarheid OV

• dichtst bijzijnde bushalte (lijn 
12 en 89) is zeer ver gelegen:   
afstand 2,2 km / 
23 min. Lopen / 8 min. fietsen

• vertrektijden elk half uur 
richting Druten en Nijmegen

• station Nijmegen is 1 uur 
reizen zonder overstap

• reizen via station Tiel is 
omslachtig met 1,5 uur reistijd 

kerk is slecht bereikbaar met 
OV 

89
12

89

Buslijnen
Druten - Nijmegen
Druten - Nijmegen

12
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2 Gemeente Druten

1. bevolkingscijfers
2. nota Leefbaarheid kleine kernen

PUIFLIJK

DRUTEN

B
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2 Gemeente Druten

Bevolkingscijfers Horssen januari 2014

alle leeftijdsgroepen 
interessant, lichte 
voorsprong ouderen

Bevolkingscijfers Horssen

• ruim 1600 inwoners
• verdeling over leeftijdgroepen 

redelijk gelijkmatig, middelbare 
leeftijd iets meer vertegen-
woordigd

• percentage ouderen en 75+ 
zal sterk toenemen

1635totaal

6%94>75

16%26260-74

27%44445-59

18%28930-44

15%24315-29

19%3030-14

%inwoners
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2 Gemeente Druten

Uitgangspunten nota

1. Bevorderen eigen sfeer en 
identiteit

2. Bouwen van woningen staat 
centraal

3. Basisvoorzieningen zoveel 
mogelijk rond dorpshuizen

4. Korte lijn tussen bestuur en 
burger

• In de structuurvisie Druten
2011-2012 worden 
dezelfde uitgangspunten 
verder gespecificeerd. 

gemeentelijk beleid kan 
transformatie ondersteunen
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2 1. eigen sfeer en identiteit

Sfeer en identiteit Horssen

• gemoedelijk dorp:
• gastvrij, toegankelijk
• onthaasten
• veilig
• platteland
• idyllische plekjes

• hechte gemeenschap met 
drukbezocht dorpshuis, talrijke 
verenigingen

• één van de drie dorpskerken 
aan het Kerkpad

gemoedelijk dorp

idyllische plekjes



ke
rk

do
rp

en

26

2 2. woningen

Woningbouw vs kerklocatie

• inbreidingslocatie
• behoefte aan koopwoningen
• doorstroming
• vernieuwing woningvoorraad
• ruimte voor gestapeld bouwen
• levensloopbestendig
• Horssen: aandacht voor woon-

vormen voor zorgvragers

beleid gunstig voor wonen 
in kerk



ke
rk

do
rp

en

27

2 3. basisvoorzieningen

Voorzieningen vs kerklocatie

• basisvoorzieningen verspreid 
over dorp

• men mist speelvoorzieningen
• nota noemt supermarkt in 

combinatie met bijvoorbeeld 
woningbouw

• uitgangspunt beleid: 
basisvoorzieningen rondom 
dorpshuis

• kerk ligt hemelsbreed 250m 
van dorpshuis aan rand van 
dorpshart

• kerk te ver van dorpshuis?
• buiten nota om: ruitersport en 

vele paarden in omgeving zou 
bestendige winkelfunctie 
kunnen zijn

speelvoorzieningen, super-
markt, paarden gerelateerde 
functie

school

dorpshuis

kerk

super-
markt

opvang

kinder-

sport
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2 3. basisvoorzieningen

Voorzieningen vs kerklocatie

• opmerkelijk veel aanbieders op 
terrein van gezondheidszorg

• nota noemt: 
• zorgkruispunt 
• activiteitencentrum
• woonvormen voor 

zorgvragers

zorgkruispunt, gezondheids-
zorg en zorgwoningen

activiteitencentrum
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3 waardestelling en transformatieruimte

1. monumentwaarde (volgens visie BaB)
2. transformatieruimte
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3 Waardestelling volgens visie BaB

Legenda
hoge waarde
positieve waarde
indifferente waarde
negatieve waarde

Monumentwaarde

• Monument VANWEGE 
doopvont en klok, dus geen 
bestaand architectonisch 
waarderingskader

• redengevende omschrijving 
omvat slechts één zin

• front van toren en pastorie
• plattegrondvorm
• constructieve gebouwstructuur 

van kerkmuren, kolommen en 
gewelven

• vestibule en zitkamer pastorie
• pastorie heeft diverse 

verbouwingen en aanbouwen 
ondergaan



pa
st

or
ie

31

3 Waardestelling volgens visie BaB

Legenda
hoge waarde
positieve waarde
indifferente waarde
negatieve waarde

Monumentwaarde

• front van pastorie
• pastorie heeft diverse 

verbouwingen en aanbouwen 
ondergaan
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3 transformatieruimte

Transformatieruimte

• glas-in-lood ramen voorzien 
van helder glas

• daglichtopeningen in travee-
ritme tot aan begane grond

• hoogte middenschip geeft 
mogelijkheid tot twee 
verdiepingsvloeren 

• met bijgebouwen en pastorie 
kan vrijer omgegaan worden

• indien doopvont verplaatst 
wordt (naar bijvoorbeeld 
Bonifatiuskerk of in torenfront) 
heeft kerkschip geen 
monumentale status meer, 
momentum bruikbaar

• zonder status is gedeeltelijke 
sloop denkbaar om daglicht in 
kerk te creëren voor verblijfs-
functies

doorsnede

plattegrond

kerkkschip
gedeeltelijke sloop naar urgentie

fase I
fase II
fase III

I
II
III

I IIIII
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4 aanknopingspunten

aantrekkelijkperceelgrootte en ligging pastorie biedt mogelijkhedenkadaster pastorie

kosten vergen grote inspanningenmatige onderhoudstaat vergroot risico haalbaarheidonderhoudskosten

kerkgebouw is kadastraal en door belendingen (deels) 
opgesloten

koppeling met looppaadje kan meerwaarde geven

grote groene pastorietuin geeft meerwaarde aan locatie

kerk: beperkte monumentenstatus, doopvont is 
verplaatsbaar

verbouwde pastorie is gemeentelijk monument

kerkinrichting grotendeels uit bouwtijd kerkgebouw

daglichttoetreding beperkt voor verblijfsruimten

gunstige gebouwafmetingen kerk en pastorie 

front van toren met pastorie karakteristiek

aanknopingspunt

nadelig voor daglichttoetredingkadaster kerk

koppeling met Bonifatiuskerk/dorpbijzonderheden

uitbuitenterrein

indien doopvont verplaatst wordt 
(naar bijvoorbeeld Bonifatiuskerk of 
in torenfront) heeft kerkschip geen 
monumentale status meer,  
momentum bruikbaar

monumentenstatus

afhankelijk van nieuwe functies kan 
interieur mee en tegen werken

kerkinrichting

bij daglichtvragende functies zijn 
grote ingrepen noodzakelijk

daglichttoetreding

kleinschalige functie past bij dorpgebouwstructuur

achterliggende bebouwing biedt 
mogelijkheden

exterieur

uitdaging of risicoonderwerp



ov
er

zi
ch

t

34

4 aanknopingspunten

bestemmingsplan biedt enige 
ruimte, maar wellicht vraagt nieuwe 
functie om bestemmingsplan-
wijziging

maatschappelijke functies en onzelfstandige horeca 
passen in bestemmingsplan
zonder bestemmingsplanwijziging mag er in de tuin niet 
worden gebouwd

bestemmingsplan

zoekveld nieuwe gebruiker grotertransformatie afstemmen landelijk gebiedHorssen in regio

rekening houden met weerstandHorssen ligt decentraal in parochie
tegenwerking actieve kerkgemeenschap reëel

RK-regio

functies die veel parkeerplaatsen 
vergen uitsluiten of oplossen op 
terrein

landelijk gelegen en per auto in beperkte aantallen
bereikbaar

bereikbaarheid auto

doelgroep afstemmen op vervoerkerk is slecht bereikbaar met OVbereikbaarheid OV

kan goede oplossing zijnbeleid gunstig voor wonen in kerkwoningbouw

enige vraag in dorp aanwezigspeelvoorzieningen, supermarkt, paarden gerelateerde 
functie, activiteitencentrum

basisvoorzieningen

zorgfuncties trekken (elkaar) aanzorgkruispunt, gezondheidszorg en zorgwoningen

gemoedelijk dorp met idyllische plekjes

gemeentelijk beleid kan transformatie ondersteunen

alle leeftijdsgroepen interessant, lichte voorsprong ouderen

aanknopingspunt

inspelen op dorpsidentiteitsfeer en identiteit

gemeente als partner zoekennota leefbaarheid

meer functies mogelijk/combinatiebevolkingscijfers

uitdaging of risicoonderwerp
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4 aanknopingspunten

Afkadering

• functies die niet verder zijn 
onderzocht zijn hiernaast     
weergegeven:

niet onderzochte scenario’s:

• kantoren: momenteel ruimte in overvloed

• horeca: denkbaar maar bestemmingsplanwijziging lastig. Pas 
interessant als uitbater zich aandient.

• speelvoorzieningen: er zijn diverse voorbeelden van herbestemde 
kerken met speelvoorzieningen voor kinderen in steden. 
Haalbaarheid in dorpskerk lijkt niet realistisch, tenzij 
gebruik kan worden gemaakt van bestaande 
toerisme/recreatie of combinatie met horeca en/of 
kinderopvang. 

• functies die veel parkeerplaatsen vergen in eerste instantie 
uitsluiten vanwege impact op dorp. In tweede instantie 
op te lossen op terrein.

• kerkgerelateerde functies als kapel, uitvaartcentrum/aula of 
trouwlocatie welke in strijd zijn met het parochie en/of 
bisdombeleid
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5 onderzochte scenario’s

1. scenario 1: zorgkruispunt
2. scenario 2: detailhandel
3. scenario 3: wonen
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5 scenario 1 zorgkruispunt

Zorgkruispunt

• zorgfuncties uit dorp bundelen 
in kerk

zorgfuncties kunnen elkaar 
stimuleren en zorg uit regio   
aantrekken
versterken van identiteit van 

Horssen als gezondheidsdorp
combinatie van functies geeft  

goede exploitatie-
mogelijkheden
goedkope ‘computervloer’

verheft zorgfuncties naar 
daglichtniveau
installaties gelijktijdig weg-

gewerkt
 energetische comparti-

mentering
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5 scenario 1 zorgkruispunt

verdieping

begane grond

hal installaties
bergruimte

zorg

zorg

dwarsdoorsnede

langsdoorsnede

zorgfuncties

installaties

zorg

installaties

zorghal

hal

zorg

zorg

zorg

[voorbeeld Spierdijk BaB]
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5 scenario 2 detailhandel

Detailhandel

• in Horssen zijn twee soorten 
detailhandel aanwezig die 
bestendig lijken in regio:

1- supermarkt
• nota spreekt over uitbreiden in 

combinatie met wonen

functie die geen daglicht 
vraagt in ‘donkere zone’
zonder bovenwoningen kan 

kerkruimte behouden blijven
mogelijkheid tot uitbreiden 

met verdiepingsvloeren voor   
woningen (totaal ca. 8 in kerk 
en pastorie à 150m2)
combinatie van functies geeft  

goede exploitatie-
mogelijkheden 

tuinen

supermarkt
(300m2)

voortuinen

ste
eg

pa
rk

er
en

 w
on

ing
en

supermarkt (300m2) en 
7-8 woningen (à 150m2)

SUPERMARKT
Sportlaan 5

Bebouwd opp. ca. 200m2
Parkeerterrein ca. 200m2

KERK
Kerkpad 7
Bebouwd opp. ca. 625m2
Voorplein ca.235m2

parkeren

wonen

super-
markt parkeren

1

2

3

woningen
1

2

3

5

4

6-8



vl
ek

ke
np

la
n

40

5 scenario 2 detailhandel

Detailhandel

• tweede soort bestendige 
detailhandel in Horssen:

2- ruitersportzaak 
uitbreiden tot paarden-
servicecentrum met:

• dierenarts
• paardenrevalidatie
• paardenlogies

functie die geen daglicht 
vraagt in ‘donkere zone’
kerkruimte kan grotendeels 

behouden blijven
past bij idyllisch dorp met veel 

(speciale) zorgaanbieders
combinatie van functies geeft  

goede exploitatie-
mogelijkheden 

parkeerplaats

uitrenweide

dierenarts-
praktijkruimten

ruitersport-
winkel

stallen

dienstwoning

voortuin

terras

loo
pp

ad

parkeerplaats

paardenservicecentrum
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5 scenario 3 wonen

Omgekeerd groeiplan

• kerkgebouw, pastorie en tuinen lenen zich uitstekend voor woningen
• gemeentebeleid kan wonen op deze inbreidingslocatie ondersteunen
• er dienen zich echter diverse problemen aan:

• waarschijnlijk weerstand van actieve gemeenschap
• daglichttoetreding door met name de belendende bebouwing
• slechte onderhoudstaat brengt hoge kosten met zich mee

• lange termijnbeleid uitstippelen met einddoel als leidraad: tijdspad
doel 1: parochie maakt voorlopig nog gebruik van (deel van) kerk 5-10 jaar

eventueel pastorale functies onderbrengen in kerkgebouw.
In de tussentijd wordt planvorming uitgewerkt en procedures doorlopen.

doel 2: pastorie verbouwen tot drie goede woningen 0-10 jaar
doel 3: planvorming op basis van haalbaarheid 0-5 jaar

A: hele kerk: begane grond bergingen en boven wonen
B: middenmoot: aan front en in absis grond gebonden woningen
C: gevelfront: riant wonen aan groene pastorietuin

In diverse gemeenten is op initiatief van BaB een tijdsafhankelijk stappenplan momenteel in werking. 
Zie referentieplannen op volgende pagina’s.

1
pastorie gevel-frontmidden-mootabsis

nieuw
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5 scenario 3A wonen hele kerk

Hele kerk

• dorpskerk met zelfde 
afmetingen en typologie

• bergingen op begane grond, 
woningen op verdiepingen

• buitenruimten op zijbeuken
• gezamenlijke tuin(onderhoud)

woonfuncties die geen 
daglicht vragen in ‘donkere 
zone’
mogelijkheid om absis

(tijdelijk) te gebruiken als 
bijeenkomstruimte en pas later 
tot woningen te transformeren
beperkte monumentenstatus 

en slechte onderhoudsstaat 
worden gelijktijdig ‘benut’

[voorbeeld Westbeemster]
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5 scenario 3A wonen hele kerk [voorbeeld Westbeemster]
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5 scenario 3B wonen middenmoot

Middenmoot

• 11 grond gebonden woningen 
over 3 verdiepingen in 
pastorie, gevelfront, absis en 
nieuwbouw

• door sloop middenmoot licht, 
lucht en tuin voor alle 
woningen

• ter plaatse van zaagsnede 
nieuwe glasgevels

ingreep geeft grote winst voor 
alle woningen
mogelijkheid om absis

(tijdelijk) te gebruiken als 
bijeenkomstruimte en pas later 
tot woningen te transformeren
beperkte monumentenstatus 

en slechte onderhoudsstaat 
worden gelijktijdig ‘benut’

1
2

3

4
5

67
8

9

10

11

[voorbeeld Uithoorn]
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5 scenario 3B wonen middenmoot

Uithoorn BaB Zuidermeer BaB Lichtenvoorde
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5 scenario 3C wonen gevelfront

Gevelfront

• 3 riante woningen in kerk 
• 2 riante woningen in pastorie
• enorme gezamenlijke tuin
• per verdieping 1 appartement
• gericht op ouderen

ingreep zien als laatste 
kans in stappenplan indien     
gebruikscenario’s en/of 
exploitatiemodellen 
onhaalbaar blijken en slechte 
onderhoudsstaat kerk fataal 
worden
mogelijkheid om achter-

liggende gronden te verkopen

2 woningen

3 woningen
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5 scenario 3 wonen

Adviezen bij strategie

• voorlopig financiële middelen uitsluitend inzetten op behoudenswaardige gevelfront
• onderzoeken bestemmingplanwijziging voor pastorietuin
• lopende huurcontracten opzeggen
• monumentenstatus bespreken
• pastorie en tuinen niet los van kerk verkopen
• stappenplan ontwikkelen voor doorlopen van scenario’s 1 t/m 3
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6 conclusies

Kansrijk

• Kerk en pastorie als gebouwen hebben positieve kenmerken voor herbestemming: kleinschalig, 
ligging en beperkte monumentwaarde.

• Het terrein kenmerkt zicht als kerk opgesloten tussen kerk en pastorie met enorme groene tuin. Dit 
brengt beperkingen voor daglichtvragende herbestemmingen met zich mee. De grote tuin biedt 
juist veel mogelijkheden.

• De matige onderhoudsstaat brengt risico’s met zich mee.  
• De regio land van Maas en Waal kent landelijke karakteristieken die van invloed zijn op een 

herbestemming en moeten worden benut.
• Het dorp Horssen biedt diverse aanknopingspunten voor herbestemming: gemoedelijke inwoners in 

een idyllische omgeving met een gunstig woningbouwbeleid.
• Grote kanshebbers zijn functies die een relatie hebben met sterke kenmerken van het gebouw en 

het dorp:
• zorgkruispunt
• aanwezige detailhandel
• wonen

• Om redenen zijn niet onderzocht: kantoren, winkels, horeca, speelvoorzieningen, functies die veel 
parkeerplaatsen vergen en kerkgerelateerde functies.

• Ongewoon nieuw gebruik moet niet uitgesloten worden.



he
rb

es
te

m
m

in
g

49

6 vervolg

1. kostenramingen
2. subsidiemogelijkheden
3. dorpsbijeenkomst
4. verdergaand marktonderzoek:

5. transformatieruimte onderzoeken

scenario 1: zorgfuncties benaderen in regio, gemeente betrekken
scenario 2: gesprekken met supermarkt en ruitersportzaak
scenario 3: woningmarkt specificeren

transformatieruimte onderzoeken met overheden door middel van 
kernwaardebepaling, dynamische waardestelling
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