Kastelen, burchten, landhuizen
Schloss Cappenberg in Selm
Het architectonische juweeltje van het district staat in het noorden: het kasteel Cappenberg werd in 1122 door de
graven Gottfried en Otto von Cappenberg als eerste norbertijnenklooster op Duits grondgebied opgericht. De eerste
private eigenaar was de Pruisische staatshervormer Karl Freiherr vom und zum Stein (1757-1831). Zijn schriftelijke
nalatenschap bevindt zich samen met een groot gedeelte van de middeleeuwse oorkonden van de stift in het kasteel.
Het Westfälische Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte en het Westfälische Archivamt
Münster presenteren in de westelijke vleugel
de doorlopende tentoonstelling “Der Freiherr
vom Stein & Cappenberg”. In de middenvleugel
is het district met zijn kunsttentoonstellingen
van supraregionaal belang present. Tijdens
het warme jaargetijde nodigt het bovendien
uit voor de Cappenbergse vespermuziek in de
kapittelkerk.
Schlossberg | Selm

Schloss Schwansbell in Lünen
Een “echt” kasteel is Schwansbell ondanks de naam niet, veeleer
een representatieve villa. Het huidige, door Wilhelm von Westerholt in
neogotische stijl opgericht gebouw (1872-1875) behoort tot de jongste
adelshuizen van Westfalen.
In de stallen en schuren (1853) bevindt zich het museum van de
stad Lünen met een tentoonstelling over de wooncultuur van 1840
tot 1930, een speelgoed- en poppenafdeling, evenals gietijzers
en ovens van de 19e en 20e eeuw. De weg door het kasteelpark
met oud bomenbestand leidt naar het Seepark Lünen, een groot
recreatiegebied met een meer, strand en nog veel meer.
www.luenen.de

Burg Botzlar in Selm
Burcht Botzlar is het opvolgersgebouw van een middeleeuwse
landsburcht en wird opgericht aan het begin van de 19e eeuw.
Resten van een middeleeuws torenhuis bleven behouden. Botzlar
was voorzien van meerdere grachten, de laatste werd pas in de jaren
´60 dichtgegooid. In 1982 werd het gebouw na restauratiewerken als
nieuw raads- en burgercentrum ingewijd. Vandaag doet het dienst als
vergader- en evenementenplaats.
www.selm.de

Burg Unna
De oprichting van de burcht gebeurde vermoedelijk door graaf Engelbert III von
der Mark. Hij bouwde waarschijnlijk in de 14e eeuw in de noordoostelijke hoek van
de stadsmuur een burcht. In de 19e eeuw werd het gebouw door verbouwingen
aanzienlijk aan de buitenkant veranderd. In 1936 richtte de stad daar het
“Hellweg- Museum” op. Wisseltentoonstellingen vervolledigen de doorlopende
tentoonstelling over de geschiedenis van de stad Unna en de Hellwegregio. Ook
een aanrader is de bezichtiging van de keldergewelven.
www.unna.de
Haus Heeren in Kamen
Huis Heeren behoort tot de mooiste waterkastelen van de streek en is
sinds 1679 in het bezit van de familie von Plettenberg-Heeren. Het werd
in 1606 in de plaats van een ander gebouw opgericht. Opvallend is het
bouwkundige geheel met de voorburcht met drie vleugels, die het goed
zijn kasteelachtige karakter geeft (1689-1693). De in 1850 gebouwde
wintertuin in het kasteelpark werd waarschijnlijk ontworpen door een
leerling van Karl Friedrich Schinkel.
Heerener Straße 177 | Kamen

Haus Brüggen in Bönen
Het hoofdgebouw van het vroegere riddergoed werd in
1718/19 in het stadsdeel Bramey-Lenningsen in de plaats
van een gebouw uit het jaar 1582 opgericht en kreeg na
renovatiewerken in 1843 zijn huidige vorm. De beide in een
spitse hoek naar elkaar liggende lange vakwerkschuren op
het voorburchtterrein stammen nog uit de 18e eeuw. Huis
Brüggen wordt vandaag de dag privé als landbouwbedrijf
gebruikt.
Kamener Straße 12 | Bönen

Haus Opherdicke in Holzwickede
Het vroegere landhuis bevindt zich op
een unieke plaats op de Haarstrang hoog
boven de Ruhr in het zuiden van het
district. De oorsprong van huis Opherdicke
lig in de 12e eeuw. Het in 1687 voltooide
hoofdgebouw met bijgebouwen, grond
en bodem wird in 1980 door het district
Unna gekocht en omgevormd tot een
cultuur- en ontmoetingscentrum met
tentoonstellingen, muziek en kleinkunst.
Dorfstraße 29 | Holzwickede

Haus Ruhr in Schwerte
De waterburcht huis Ruhr ontstond tussen de 17e
en de 19e eeuw op de resten van een middeleeuws
verdedigingswerk. Het gebouwencomplex werd in
1987 gerenoveerd en opgericht voor het studiebedrijf
van de Ruhrakademie, een private onderwijsinstelling
voor grafisch design en kunst.
www.ruhrakademie.de

Haus Villigst in Schwerte
Huis Villigst bekoort door het historisch gegroeide
architectonische ensemble, dat zijn oorsprong heeft
in een riddergoed uit de 12e eeuw. Voor de eerste
keer werd Villigst in 1170 in de oorkonden genoemd.
Freiherr Ludewig von Elverfeldt liet het huidige gebouw
in classicistische stijl aan het begin van de 19e eeuw
oprichten. In het jaar 1948 werd het overgenomen door
de evangelische kerk van Westfalen, uit- en omgebouwd
en als één van de eerste vergaderplaatsen na de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland opgericht.
www.haus-villigst-ortlohn.de

Steinhaus in Werne
Het “steenhuis” is naast de St. Christophorus kerk en
het historische gemeentehuis het oudste gebouw in
steen in een oorspronkelijk door gebouwen in vakwerk
gekenmerkte stad. Het vroegere slotheerhuis wird
kort na 1560 opgericht en is sinds 1983 adres van de
stadsbibliotheek Werne.
www.werne.de
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