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Inkomlaan
Kanaalvijver
- overvloedige voorjaarsbloei van daslook

- bestaande uit oude fruitbomen en nieuw
aangeplante bomen
- 60-tal bomen in meer dan 30 variëteiten van
appel, peer, pruim en perzik
- opvallend zijn de maretakken in de oude
appelbomen

Weide

- aangelegd als riviermeander in
landschappelijke stijl
- net als de andere vijvers en het park
aangelegd omstreeks 1830

Kapelletje uit 1870
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Zichtas

- wordt jaarlijks één keer gemaaid
- belangrijkste grassoorten zijn beemdkamgras,
gestreepte witbol en timotheegras
- langs de bosvijver en de Tenbroekbeek:
riet, gelderse roos, bitterzoet, kleine watereppe,
moeraskers en egelboterbloem

Moerascipressen

Verdwenen boogbrug

Zomereik

- bakstenen brug uit 1840 met 5 spitsbogen
- tot 1960 nog in gebruik, door verlanding van
de bovenste (gedempte) vijver overbodig
geworden
- zit nog steeds onder de straat verborgen

Tenbroekbeek
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Bos Ter Rijst
Vierkantshoeve
- gebouwd in 1840 op de grondvesten van een
oudere boerderij
- typische ‘Pajots-Stevinistische’ stijl

Akker
Akker met zicht op boswachterswoning
- boswachterswoning uit 1840 was oorspronkelijk
de portiersloge
- de vierkante hoektoren met rond torentje dateert
van 1870

Brug
- één van de meest gefotografeerde plekjes
van de omgeving

Bos Ter Rijst
- 51 ha loofbos op eerder droge leemgrond
- de overheersende gemeenschap is het Atlantisch
eikenmengbos, met zomereik, es, beuk, populier, en
hakhout van tamme kastanje en gewone esdoorn
- de beekvallei is vochtiger met Essenbronbos
- voorjaarsﬂora met wilde narcis, wilde hyacint en
daslook
- in het bos broeden zwarte specht, bosuil en sperwer

Wegbeschrijving
• Vanaf de Brusselse Ring: Via afrit 13 richting Ninove. Na 9,5
km neemt u de N285 links richting Edingen. Na 13 km vindt
u op de linkerzijde het domein.
• Vanuit Halle: N28 richting Ninove. Na 9,5 km neemt u
links de N285 richting Edingen. Na 7 km vindt u op de
linkerzijde het domein.
• Vanuit Ninove: N28 richting Halle. Na 9 km neemt u rechts
de N285 richting Edingen. Na 7 km vindt u op de linkerzijde
het domein.

