
HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË 

          
 

De Historische Woonsteden, ICOMOS Vlaanderen-Brussel, Europa Nostra Belgium 

en vzw Kunstwijk nodigen u met plezier  

op dinsdag 28 augustus 2018 voor een bezoek aan  

 

het Kasteel d'Ursel in Hingene, tentoonstelling "Winters in Brussel" en  

het Kasteel Cortewalle te Beveren.  

 

Dit bezoek geeft ons de gelegenheid om het delicate onderwerp aan 

te snijden van de overdracht, de leegstand, de verkoop en de 

restauratie of de afbraak van uitzonderlijk erfgoed.  

 

"Zomer in Hingene, winter in Brussel" ... Onder leiding van Koen  

De Vlieger, komt het Brusselse stadspaleis d’Ursel, deze zomer weer tot 

leven in het Kasteel d’Ursel in Hingene, een meesterwerk van Giovanni 

Servandoni. 

 

Van de schitterende aanpassingen van het paleis in de achttiende 

eeuw door Laurent-Benoît Dewez tot de stedelijke transformaties die 

leidden tot de sloop van dit monument in 1960: ontdek een fascinerende 

geschiedenis door middel van deze uitstekend gedocumenteerde 

tentoonstelling.  

Deze sloop was een van de redenen die geleid hebben tot de oprichting 

van de vzw Kunstwijk in 1967.  

 

Na de lunch (koud buffet) in de spiegelzaal van het kasteel, gaan we 

naar het kasteel Cortewalle (vijftiende eeuw), verworven door de 

gemeente Beveren-Waas, voor een uitzonderlijk bezoek en evocatie 

van het kasteel’s briljante verleden tussen twee belangrijke steden van 

de zestiende en zeventiende eeuw, Gent en Antwerpen. 

 

Op beide plaatsen zullen we worden rondgeleid door gidsen die Frans en 

Nederlands spreken. 

Kosten van de dag: 71 € alles inbegrepen. 



HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË 

De uitstap wordt betaald door overschrijving op de rekening van de 

Historische Woonsteden BE04 3100 0112 9431. 

Mogelijkheid om met een minibus vanuit Brussel (Autoworld, Jubelplein 104 

Brussel) te reizen - minimum 15 personen (30€). 

 

Registreer snel, wij verwachten u talrijk!  

     Met hartelijke groet,  

 

     Louise van de Werve & Pierre Laconte, medeoprichter van de vzw Kunstwijk.        
 
 

Praktische informatie: 

10:15 afspraak Kasteel d'Ursel in Hingene (Wolfgang Urselstraat 9 2880 Hingene) 

10:30: Rondleiding Fr en Nl in het kasteel en de tentoonstelling "Winters in Brussel" 

Lunch in de Spiegelzaal: Koud buffet 

 

14u45: kasteel Cortewalle (Zwarte Dreef, 2-9120 Beveren-Waas) 

Rondleiding (FR-Nl) in het kasteel  

Eind van de dag gepland om 16h30-17h 

 

Contact GSM: 0475 670 165 (LvdW) 
 
 
 

Overtuig uw kennissen om lid te worden van onze verenigingen. 
Op deze manier ondersteunen ze ons actief en krijgen ze uitnodigingen voor 

onze vele culturele bezoeken. 
Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen. 

 


