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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling, wandelt u door en langs de Kasteelse Bossen van Kasteel 
ter Horst. Aan het begin en einde passeert u mooie vijvers. Ook passeert u de kasteelruïne. Onderweg 
staan voldoende zitbanken om te pauzeren. Het is een ontspannende wandeling over goed begaanbare 
paden en er is veel te zien.  
 
 

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. 
 
 
                        

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,00 km  1.50 uur  16 m  18 m 
 

 
 

511. HORST 8 km 
 
1. Met uw rug naar het restaurant en 
parkeerplaats gaat u R.  Aan de T-splitsing voor 
roeivijver gaat u L (pijl) en blijf nu langs de vijver 
lopen. Aan de T-splitsing, bij infobord en 
fietsenrek, gaat u R met rechts het 
dagstrand/natuurbad.  Aan de kruising gaat u L 
(rood/geel). Na 30 m gaat u R het graspad 
omlaag. Aan de T-splitsing L, langs de rechts 
gelegen visvijver. Aan de 3-sprong voor het 
boscafé/parkeerplaats gaat u L over de weg naar 
de doorgaande weg en ga R over het fietspad. Na 
100 m gaat u bij afsluitboom R (fietsroute 72) over 
het bospad met rechts “Huis op de Kop” (Mind 
Mystery). Aan de Y-splitsing gaat u R (fr 72).  
Negeer meteen zijpad rechts en loop RD met 
rechts de visvijver.  Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u R (fr. 72).  Negeer zijpaden en blijf RD 
lopen met rechts de visvijver.  Aan de kruising bij 
breed hek gaat u RD (pijl) en u passeert de 
kinderboerderij. Let op! Na 80 m gaat u bij zitbank 
R over het smalle bospaadje dat meteen naar 
links buigt. Negeer zijpaadje links. Aan de  
4-sprong voor roeivijver gaat u L over het 
asfaltpad.  Negeer zijpad rechts.   
 

2. Aan de T-splitsing voor het sportpark van 
RKSV Wittenhorst, dat circa 1000 leden telt, gaat 
u L. Negeer zijpaden. Voorbij het volgende 
sportveld steekt u een beekje/sloot over en ga 
dan meteen tegenover zitbank R (pijl) over het 
bospaadje.  Negeer na 50 m zijpaadje rechts. 
Ruim 50 m verder gaat u schuin R (rood) over het 
bospaadje richting sportvelden. Aan de 3-sprong 
bij 2-stammige boom gaat u L met rechts het 
sportpark Ter Horst.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u weer L en negeer daarna zijpad rechts.  
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
dikke boom L. Bij volgende zitbank gaat u R 
richting witte afsluitboom. Aan de asfaltweg gaat 
u L. Na 20 m loopt u bij witte slagboom R (pijl) het 
kasteelpark Ter Horst binnen. Negeer meteen 
zijpad rechts.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L 
door de bosrand.  Negeer zijpaden en dan buigt 
het pad naar rechts. 
 

3.  Negeer zijpad links. Meteen daarna gaat u aan 
de kruising RD (pijl 60). Aan de asfaltweg bij  
wkp 60 gaat u L (57/Nachtegaallaan). Vóór het 
eerste huis bij camping de Kasteelse Bossen gaat 
u R over de zandweg langs de bosrand met links 
de camping. Na 50 m gaat u L over de 
doodlopende veldweg gelegen tussen twee 
hagen.  Negeer pad rechts. Steek de asfaltweg 
over en loop RD (Heuvelweg) langs huisnr. 23. 

Aan de voorrangsweg gaat u R  
(St. Odastraat/rood).   
 

(U passeert rechts het ponyterrein De Dravertjes).  
 

Waar na 150 m het bos rechts eindigt, gaat u R 
(pijl/Konijnswarande) over de veldweg.  Steek de 
asfaltweg weer over en loop RD (Konijnswarande/ 
pijl).  Na 50 m gaat u L over de veldweg langs de 
afrastering. U passeert een groot wegkruis en 
zitbank. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg met links Flores in Terra.  
 

(Flores in Terra is een kwekerij en groothandel, die 
uitsluitend levert aan handel en tuincentra. Het 
accent ligt op exoten, mediterrane planten en 
kuipplanten). 
 

Voorbij huisnr. 10 gaat u R (Konijnswarande) over 
de grindweg.   
 

4. Tegenover inrit wit woonhuis, gaat u L over het 
bospad. Na 40 m gaat u L over de bosweg. 
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij zitbank 
en wkp 63 L (64) over het pad.  Steek bij zitbank 
de asfaltweg over en loop RD over het pad. Na 
400 m gaat u aan de schuine T-splitsing bij  
wkp 64 R (65) over de grindweg. Voorbij  
huisnr. 40 gaat u schuin R over het bospad.  Aan 
de asfaltweg gaat u R (Wittebrugweg). Aan de  
3-sprong gaat u RD (Nachtegaallaan).  Na 250 m, 
circa 20 m vóór verkeersdrempel bij grote kei, 
gaat u L over het bospaadje.  Na bijna 100 m gaat 
u L (rood) over het  bospaadje.   
 

5. Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
bospaadje. Neem nu het eerste paadje L (Dit is 
circa 30 m vóór zitbank). Houd links aan.  Aan de 
schuine T-splitsing voor het sportcomplex van 
Wittenhorst gaat u L over het brede bospad. Bij 
zitbank gaat u RD met rechts de parkeerplaats. 
Bij witte slagboom gaat u bij wkp 65 schuin R (66) 
over het pad tussen de keien door. Aan de  
T-splitsing bij picknickbank gaat u R en loop dan 
bij afsluitboom meteen R over het 
Natuureducatieterrein  D’n Rowwen Hook.  Volg 
het slingerende (hoofd)pad. Het pad maakt een 
hele lus naar links.   
Aan de brede grindweg gaat u R met rechts de 
sportvelden. Even verder ziet u links de 
Tarzanbrug.  
 

(Deze brug is in 2019 in opdracht van de gemeente 
Horst gemaakt door de 16 jarige Nick Camps uit 
Venray als werkstuk voor zijn vmbo-examen 
timmerman). 
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6.  Aan de 3-sprong voor kasteelruïne gaat u RD.  
Aan de kruising bij bruggen gaat u RD.   
 

(Als u hier R de brug oversteekt, komt u bij de 
uitkijktoren, die staat bij de door vrijwilligers prachtig 

gerestaureerde kasteelruïne Huys ter Horst, dat voor 
het eerst genoemd werd rond 1300).   
 

Aan de 3-sprong bij kasteelboerderij (nr. 1) gaat u 
verder RD en u komt weer bij het startpunt. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

 

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

 


