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K A S T E E L P A R K   ‘T H O O G H E 

K O R T R I J K donderdag 18/08/2022 

             

 

 

1302 Slag der Gulden Sporen. Dit weten we allen. Kortrijk heeft 

echter heel wat meer te bieden. Zo is er ook : 

Kasteel ’t Hooghe met rozentuin en landschapspark is een ware oase 

van rust en prachtige natuur.  

Oorspronkelijk was dit kasteel bedoeld als buitenverblijf op ’t 

hoogste punt van Kortrijk. 
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De ROZENTUIN ligt midden in het historische groen van het 

kasteelpark ’t HOOGHE. Het park is ruim 3 ha groot en is meer dan 

175 jaar oud en bevat meerdere merkwaardige bomen.  

Sinds 1959 werd een deel ingericht als rosarium.  

De rozentuin omvat een proeftuin, waar jaarlijks meer dan honderd 

nieuwe rozencreaties van Europese selectiehuizen worden geplant.  

Verder is er een demonstratietuin met rozenvariëteiten, die 

momenteel goed presteren en een historisch beeld geven van de 

evolutie van de roos door de eeuwen heen.  

Een natuurgids zal ons hier begeleiden en ons heel wat bij brengen 

over de roos, haar groei, bloei en verzorging. Hij zal ons opwachten 

aan de ingang van het kasteelpark.  

Om 14.00u gaan wij op weg voor een rustige, aangepaste wandeling. 

We zijn zeker ter plaatse om 13.45u. 

Na een tweetal uurtjes kunnen wij onze ervaringen en weetjes 

allerlei met mekaar delen in een drankgelegenheid langs de 

Doorniksesteenweg, vlakbij ’t kasteel. Gezelligheid troef. 

VERPLICHT INSCHRIJVEN VIA  info@copdvzw.be voor uiterlijk                                                                           

                                                                    8 augustus 2022 

                      met vermelding naam en aantal deelnemers. 

Geniet met lotgenoten van een aangename, gezellige en leerrijke 

namiddag. 

Contact : Vic Nevelsteen   0470 83 32 99 




