
Welkom in het Kasteeldomein 

van Horst

Het kasteel van Horst is een geliefkoosde trek-

pleister in het Hageland. Rondom het kasteel 

strekt zich een prachtig cultuurlandschap uit van 

bossen, waterpartijen, weilanden en akkers met 

fraaie holle wegen.

Uitgestrekte natuurgebieden als de Wingevallei, 

het Troostembergbos en het Walenbos liggen op

wandelafstand van Horst.

Natuurwaarden

De bossen achter het kasteel waren tot het einde van de 

18de eeuw in gebruik als viskweekvijvers. Op de vijverdijken 

werden later dreven aangeplant.

De vijvers werden drooggelegd en evolueerden ondertussen 

naar mooie oude eikenbossen.

Langs de dreven tref je lentebloeiers aan als gele dovenetel, 

muskuskruid, gewone salomonszegel, bosanemoon, 

lelietje-vandalen, dalkruid, gevlekte aronskelk en slanke 

sleutelbloem. In de hooilanden rond het kasteel groeien 

echte koekoeksbloem, pijptorkruid, dotterbloem, ratelaar, 

blauwe knoop, wilde bertram en talrijke orchideeën.

Het weidse cultuurlandschap rond het kasteel trekt 

veldleeuwerik, geel- en grauwe gors, grasmus en 

boerenzwaluw aan. Vogels als grote bonte specht, steenuil, 

buizerd, boomkruiper en boomklever vinden een uitgelezen 

biotoop in de bossen van Horst.

In bosjes en parklandschappen met houtkanten tref je 

bosrandvogels aan zoals braamsluiper en nachtegaal.

Ook vleermuizen gebruiken deze landschapselementen om 

te jagen en zich te verplaatsen.

De bossen van Horst vormen ook het biotoop van de zeldzame 

vuursalamander.

Het kasteeldomein van Horst is een gedroomde plek voor 

paddenstoelliefhebbers. De kalkrijke dreven kunnen prat 

gaan op een aardig lijstje: er komen wel 29 soorten russula’s, 

15 soorten boleten, 13 soorten melkzwammen, 8 soorten 

amanieten en 6 soorten gordijnzwammen voor. Tot de 

mycologische hoogstandjes behoren de roze en donkere 

geelplaatrussula,de  wolfs- boleet, de geelwrattige amaniet, 

de beukenprachtgordijnzwam en het purpertrechtertje. 

Verruiging en betreding vormen echter een bedreiging voor 

deze kwetsbare soorten.

gele dovenetel

groot dikkopje

vliegenzwam

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Met de auto: De ingang van het Kennedybos ligt langs de Ken-
nedylaan. 
Met de fiets: Het bos is het best te bereiken met de fiets via het 
fietspad van Kortrijk centrum naar het Hoge.

HORST

WELKOM IN

Werken aan de toekomst

Het landschap rond Horst was tot in de 19e eeuw rijk aan 

hagen, houtkanten en dreven. 

Sinds de aankoop van het kasteeldomein eind 2007, inves-

teert het Agentschap voor Natuur en Bos in het herstel 

van deze landschapselementen en aan het verbeteren van 

de toegankelijkheid. Op de Peerse en langsheen Luttelko-

len werden de historische dreven opnieuw aangeplant 

en de wandelmogelijkheden werden door de aanleg van 

nieuwe paden en een brug over de Winge tussen Lozen-

hoek en Luttelkolen, gevoelig uitgebreid. Op verschillende 

plaatsen werd nieuw bos aangeplant, dat zal zorgen voor 

een betere visuele afscherming, onder andere richting 

Aarschotsesteenweg. 

Ook de komende jaren zal er nog fl ink gewerkt worden 

in Horst. De vijvers krijgen een opknapbeurt, er komt een  

wandelverbinding tussen de nieuwe parking en de kas-

teelvijver en ook de omgeving van de kasteelparking zal 

op termijn heringericht worden.

Het kasteel zelf wordt beheerd door Herita. De eerste fase 

van de restauratiewerken werd ondertussen afgerond 

maar er wacht nog een lange restauratieperiode vooraleer 

het kasteel in alle glorie hersteld zal zijn. 

Wat te doen

• Vier bewegwijzerde wandelroutes leiden de bezoeker door  

 het fascinerende landschap van Horst.

 De bospaden zijn onverhard, maar waar nodig zijn knup- 

 pelpaden voorzien. Dit om enerzijds de toegankelijkheid te 

 verbeteren en anderzijds om de aanwezige fauna en fl ora 

 te beschermen tegen verharding, betreding en verstoring.

•  In de erfgoedwinkel naast het Wagenhuis en het kasteel 

 kom je meer te weten over het kasteeldomein en over de 

 natuur en fi ets- en wandelmogelijkheden in de omgeving.

• Volg in het voorjaar zeker eens het voetpad door het gras-

 land achter de visvijver. Je vindt er een prachtig voorbeeld 

 van de bloemenrijkdom van de vochtige en onbemeste  

 graslanden, die vroeger in het Hageland veel algemener 

 waren.

• Een wandeling naar het panoramapunt op de Peerse geeft 

 je een fraai uitzicht over de bovenloop van de Wingevallei 

 richting Troostembergbos. In westelijke richting heb je bij 

 goed weer van op de Peerse een zicht over de Winge- en 

 Dijlevallei tot in Mechelen!

Contactgegevens

Beheer van het kasteeldomein

Agentschap voor Natuur en Bos

Beheerregio Hageland

Hertstraat 24A, 3221 Nieuwrode (Holsbeek)

Tel.: 016 24 17 40 Fax: 016 28 05 75

vbr.anb@vlaanderen.be

www.natuurenbos.be

Beheer van het kasteel van Horst

Bezoekerscentrum Horst en Hageland

Horststraat 28, 3220 Holsbeek

Tel.: 016 62 33 45 Fax: 016 62 11 12

kasteel.horst@herita.be

www.kasteelvanhorst.be
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Hoe te bereiken?

Auto

Neem op de autosnelweg E314 afrit 22 Aarschot-Tielt-Winge. Neem vervolgens de N223 richting Tielt-Winge. Aan de stoplichten onderaan de helling ga je rechtsaf naar Nieuwrode. Rij door 

het centrum van Nieuwrode heen en sla linksaf richting Sint-Pieters-Rode. Volg vanaf hier de bruine bordjes naar Horst.

Openbaar vervoer

Bij het treinstation van Aarschot of Leuven kun je de belbus nemen tot aan het kasteel van Horst (De Lijn, tel. 016 313 70 00).

Met de fi ets

Het kasteeldomein ligt op knooppunt 65 van het provinciale fi etsroutenetwerk.


