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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst langs de ruïne van kasteel Huys ter Horst en dan 
loopt u langs een mooie vijver en kunstwerken. U passeert nog een vijver en dan wandelt u over veldwegen 
en graspaden langs akkers en de buurtschap Eikelenbosch. Via een leuk bospaadje en rustige weg komt u 
bij de brug over de Groote Molenbeek. U struint nu geruime tijd langs de meanderende beek waar in de 
zomer wilde bloemen bloeien en via een mooi voetpad komt u aan de Tienrayse weg. Via een mooi pad 
langs de beek komt u weer bij het startpunt. Op elke tweede en vierde zondag van de maand kunt u tussen 
14.00 en 16.00 de uitkijktoren van de ruïne beklimmen. 
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  blz 2 van 3 

 

Startadres: Parkeerplaats  Kasteellaan 1, Horst.  
Parkeer op de parkeerplaats voor het restaurant. Als deze vol is, rij dan terug onder de snelweg door en parkeer 
links op de grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,56 km  2.10 uur  7 m  7 m 

 

 
 

1354. HORST 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant en 
parkeerplaats gaat u L. Meteen daarna gaat u aan 
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 66 L (62).  
De weg buigt naar rechts met rechts de ruïne van 
kasteel Huys ter Horst.   
 

(De geschiedenis van Huys ter Horst gaat terug tot 
circa 1300. In de 80-jarige oorlog werd het kasteel 
gedeeltelijk verwoest door rondtrekkende en 
plunderende soldaten, net zoals elk oud kasteel werd 
het in de loop der eeuwen veelvuldig verwoest, 
verbouwd en vergroot. Na de Franse revolutie (1789-
1799) raakte het kasteel in verval. Rond 1828 werd 
een groot deel van het kasteel en bijgebouwen 
afgebroken. Alleen de Tiendschuur bleef bewaard en 
een deel van Hof ter Binnen, de nabij gelegen 
boerderij. Tegenwoordig zijn deze elementen nog 
zichtbaar en een deel van de kasteelruïne is prachtig 
gerestaureerd en sommige stukken opnieuw 
opgebouwd). 
 

Aan de  ongelijke 4-sprong bij houten brug gaat u 
scherp L (pijl) over het bospad. (Dus het meest 
linkse bospad).  Aan de kruising bij zitbank gaat u 
RD (pijl) met links de roeivijver.  Negeer zijpad 
rechts en dan passeert u rechts de bronzen 
beeldengroep ‘Drie Gratiën’. Negeer pad schuin 
links en u loopt het bos in.  Aan de 4-sprong gaat 
u RD over een greppel. (U verlaat de 
wandelmarkering).  Aan de T-splitsing gaat u L 
langs het houten kunstwerk. Aan de volgende  
T-splitsing bij zitbank, voor de schaapskooi, gaat 
u L over het grindpad.  Aan de 4-sprong bij boom 
gaat u RD (pijl) langs de vijver.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (pijl).   Voorbij 2 dikke keien gaat u aan 
de 3-sprong L (pijl) over de brede grindweg.  
 
2.   Voorbij zitbank gaat u aan de ruime 4-sprong 
RD. (U verlaat hier de gele pijl). Voorbij  hooischuur 
gaat u aan de 4-sprong voor 2 pilaren R.  Aan de 
T-splitsing, voor tuinkas, gaat u L over de 
veldweg onder de hoogspanningskabels door. 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R 
over de asfaltweg.  Aan de volgende T-splitsing 
gaat u L. Na 50 m gaat u aan de kruising L (pijl) 
over de grindweg langs huisnr. 21.  Aan de  
T-splitsing voor plantage gaat u R (pijl).  Aan de 
3-sprong bij wkp 39 gaat u L (19) over de 
veldweg.  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing 

gaat u L (pijl).  Aan de 3-sprong gaat u R langs 
een lange schuur en volg daarna de veldweg.   
 
3.   Na geruime tijd buigt de veldweg naar rechts 
en ga dan na 10 m L over het smalle, soms 
begroeide, bospaadje.    Aan de T-splitsing gaat u 
L over het graspad langs de greppel. Het pad 
buigt naar rechts. Negeer zijpaadjes links. Aan 
het einde bij brug gaat u L over de asfaltweg. Na 
10 m gaat u R het veld in en negeer meteen zijpad 
rechts omlaag en ga dan na 5 m schuin rechts 
over het bospad. Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak  
daarna buigt het pad, voor akker, rechts via een 
kuil, het bos in.  Na geruime tijd buigt het bospad 
rechts langs de bosrand met links een akker.  
Aan de T-splitsing gaat u L over het fietspad 
langs de weg.  Aan de kruising bij aspergeteler 
gaat u bij wkp 18 R (36) over de doodlopende 
weg. 
 
4.   Circa 25 m vóór de brug gaat u L via klaphek 
over het grindpad met rechts de Groote 
Molenbeek.    
 

(Als het gras niet te hoog is kunt u ook vlak langs de 
beek struinen).     
 

Volg nu zeer geruime tijd het grindpad. Bij brug 
gaat u bij wkp 37 RD (17) via klaphek verder over 
het grind- voetpad. U passeert een klaphek en 
volg verder het grindpad.   
 
 
Na geruime tijd buigt het pad links door een 
klaphek en dan loopt u weer langs de beek en 
snelweg.  
 
Het pad loopt langs een plantage en volg dan het 
smalle pad langs de beek.  Bij brug steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u bij wkp 17 RD 
(66) over het pad langs de beek.  Aan het brede 
grindpad gaat u R.  
 (Als u na 10 m L een bospaadje inloopt, komt u bij 
een mooi strandje).    
Aan de Y-splitsing, bij grote picknickbank, gaat u 
R langs de beek. Aan het einde komt u weer bij 
het startpunt.U kunt ook nog even naar de ruïne 
lopen. 
 



Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


