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PRAKTISCH

START  

Kasteel van Horst

Horststraat 28

3220 Holsbeek

AFSTAND

wandellus +/- 6 km

TOEGANKELIJKHEID 

niet geschikt voor rolstoelen 

en buggy’s

HOLSBEEK, OP PAD MET RIDDER PYNNOCK

LEGENDE       

startplaats

hoogstamfruitboomgaard

kasteel van Horst

pastorie Sint-Pieters-Rode

vuursalamander 
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Het kasteeldomein van Horst is alom gekend. Maar er valt nog veel meer te ontdekken in Holsbeek! Je wandelt door holle wegen, langs 
beekjes en je passeert de pastorie van Sint-Pieters-Rode. En wie weet kom je onderweg een zingende veldleeuwerik tegen.

HOOGSTAMFRUITBOOMGAARD

Hoogstamboomgaarden zijn de voorlopers van de 
huidige intensief uitgebate laagstamboomgaarden. 
Hoewel de hoogstamboomgaarden commercieel 
moeilijker uit te baten zijn, betekenen ze een 
enorme meerwaarde. De boomsoorten zijn in het 
algemeen oude soorten uit de streek of tenminste 
afkomstig uit de nabije buurlanden. Ze zijn beter 
bestand tegen sommige ziektes dan de huidige 
variëteiten. Daarnaast zijn de hoogstamboom-
gaarden landschappelijk interessanter en bieden 
ze schuil- en nestplaats aan diverse diersoorten 
zoals eikelmuis en steenuil.
 
Wil je een oude boomgaard herstellen of een 
nieuwe aanplanten? De brochure ‘Hoogstam-
boomgaarden’ is gratis verkrijgbaar via 
www.rlnh.be of contacteer het Regionaal 
Landschap Noord-Hageland vzw: 016 63 59 54 of 
info@rlnh.be

KASTEEL VAN HORST

Deze site ontstond rond een hoeve, in de 13de 
eeuw opgericht door de familie Van Thunen, later 
gekend als ‘Heren van Horst’. Ridder Pynnock 
bouwt in de 15de eeuw de intussen versterkte 
hoeve om tot een waterburcht. In de 17de eeuw 
komt het kasteel in handen van de adellijke 
Maria-Anna Van den Tympel. Ze bouwt een 
nieuwe kapel op het domein en laat de plafonds 
van de ridderzalen rijkelijk decoreren. Het kasteel 
wordt een ‘lusthof ’ voor feesten van de stadsadel. 
Voor haar koetsen, die haar naar haar Leuvense 
stadswoning brengen, laat ze een imposant 
wagenhuis bouwen. De adellijke families die 
Horst sinds het midden van de 17de eeuw 
overerven, hebben weinig belangstelling voor het 
uit de mode geraakte kasteel. In 2007 verkoopt 
de laatste adellijke eigenares het kasteel samen 
met de 113 ha grond eromheen. Agentschap voor 
Natuur en Bos beheert het domein en vzw Herita 
coördineert de restauratiewerken.

PASTORIETUIN 
SINT-PIETERS-RODE

Deze omwalde tuin van 70 are ligt rond de 
pastorie die dateert van 1690. Op de buitenoevers 
van de ringgracht staan oude knoteiken. Een 
stenen brug en een poortgebouw (1694), met een 
duiventil aan de binnenzijde van de gracht, geven 
toegang tot het ‘eiland’ waar de pastorie staat. 
De voorgevel van het pastoriegebouw draagt in 
ankers het jaartal 1690, maar de sluitsteen van de 
deurlijst vermeldt 1771. 
Op oude kaarten zie je dat het tuinperceel, zoals 
in vele pastorietuinen, kruisvormig ingedeeld is. 
De rij bruine beuken is het oudste element in de 
beplanting. Verder staat in de tuin nog een mooi 
exemplaar van reuzenlevensboom en een rijzige 
moerascipres.

VUURSALAMANDER

De vuursalamander herken je aan zijn glimmend 
zwart lichaam met gele vlekken. Deze tekening 
is uniek bij elk dier. De insecteneter kan tot 
19 cm lang worden. Achter zijn oren zitten 
twee uitpuilende gifklieren. Deze amfibie is 
eierlevendbarend: het vrouwtje zet geen eitjes 
af in het water maar wel larven die al deels 
ontwikkeld zijn. Als slechte zwemmer steekt ze 
hierbij enkel haar achterlijf in het water.
Van februari tot april trekken de salamanders 
jaarlijks terug naar de poel waar ze geboren zijn 
om zich voort te planten. Bij vochtig weer en 
vanaf zo’n 8 °Celsius kruipen ze in de loofbossen 
uit hun overwinteringsplaats. De gevaarlijke 
trek kan beginnen! Als de route een weg 
kruist, vinden veel dieren een einde onder de 
autowielen. Daarom maakten we onder de weg 
enkele ondergrondse oversteekplaatsen.  

DEZE THEMA’S KOMEN AAN BOD TIJDENS DE WANDELINGEN ‘PASAR ZOMERT IN NOORD-HAGELAND 2018’: ERFGOED    LANDSCHAP    NATUUR    WATER

HOLSBEEK, OP PAD MET RIDDER PYNNOCK

Op de kaart herken je 
duidelijk de ringgracht en 
het kruisvormig ontwerp 
van de tuin. Bovenaan staat 
de Winge aangeduid.
© Ferrariskaart 1771-1778, 
Geopunt Vlaanderen

Boomgaard met heg  

Het Kasteel van Horst is momenteel gesloten voor restauratie, 
maar wandel zeker rond op het prachtige domein

Vuursalamander, volgens de mythe is hij immuun voor vuur, of zou zelfs 
uit vuur geboren zijn

Poortgebouw van de pastorie
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